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মহাঁবাঁজ যুধিষ্ঠিরের রাঁজগ্য যক্জোৌপলক্ষে যখন ভারতের দ্াঁজেজ্ ও 

বীরেক্দ্বর্গ এক মহ্থাঁসতাঁয সমবেত হন» অমিতপরা ক্রম যৌদ্ধবর্গের 

সগর্মপাঁদক্ষেপে যখন বনপা কম্পিতা ছইয! উঠেন + সুদুরদর্শ! দেবর্ষি 
নাবদ তখন বেদব্যাসকে সম্বোধন পুর্ধক বলিযাঁছিলেম, “এই যে তরঙ্গ! 

ধিত মহার্ণবের ন্যাঘ ভারতের জমগ্রশ্বীরত্ব সন্ুখে মূর্তিমান দেখিতে, 

অতি অল্পকাঁল মদ্যে বুকক্ষেত্রে এক ভীষণ সংশ্রাম হুইযা। এ সমস্ত 
বিনাশ প্রাণ হইবে, সেই কান্দসমবে ভাঁরতের ভাঁগ্যলদ্ষণী ও পরাঁক্রম 

একবাঁবে অন্তহিভ ুইযা যাইবে |” ধার্টিকবর ব্যানদেব তখম একটী দীর্ঘ 

নিশ্বীস পরিতাগ পুর্দীক আঁপন হৃদযের কঠোর শোঁকভাব প্রবাশ করি- 

যাঁছিলেন। আঁজি সহত্র সহ্ুত্র বসর পবে ভীম্মচরিত বর্ণন করিতে 
সেই শোচনীষ বাঁকা গুলিন এবং সেই মর্দ্ম্পর্শি-দীর্ঘনিষ্থীস, ত্বজনাঁদি 

বিরহিত সর্বস্বান্ত হতভাগ্যের পুর্বস্থৃতির ন্যাঁধ হৃদযে জাগবিত হুইল | 

আতশবাঁজির অগ্িষ্ক লিঙ্গবৎ ভারতের বীর্য ও পরাক্রম কুক- 

পাগুবের তাঁবণ আঁহবে অনন্ত আকাশে মিলিয! গিযাঁছে। কিন্তু তাঁহার 

রঙ্গভূমি কুকক্দেত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিষা এখনও এদেশে অতি গৌরবের 

বন্তঃ- অন্যান্য মহাতার্থের ন্যাষ বীরত্বের সমাধিমন্দির কুকক্ষেত্রের 

মহাশ্মশীন এক মহাতীর্থ স্থান | যে ভুমিতে প্রথমত: অফীদশ অঙ্গে 
হ্থিণী শজার্বরথসম্বলিত হুইঘ! যুবিযাঁছিল + যেস্ছানে অমানিশার তম- 



২ ভীঙ্মদেব | 

সাচ্ছম ঘমারত আঁকাঁশের শেষ নক্ষত্রের ন্যাষ পৃর্থীরাঁজ আগন জীঞনের 

সহিত সমগ্র ভাঁরতবর্ধ যবন হস্তে লম্প্রদান করেন) যে স্থলে পাঠান 
বংশীয় ইত্রাহিমলোদি মৌগলরণে পরাভূত হন যেখাঁনে আকবরসাহন 

হিমুকে পরাস্ত করিযা আপন প্রভূত্ব বিস্তার করেন ॥ যে স্থলে হতভাগ্য 

হিন্দুদিগের বৈজযন্তী আঁমেদ সাঁছ কর্ডৃক বিশ্লৃন্তিত হয ) আর যাঁহার 
অনতিদুরে ত্রিটনীষ ভারতবর্ষে রাজল্মষের মহাঁসভাঁষ ইংলথেশ্বরী রাজ- 

রাঁজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিষ! ভারতে আপন রাঁজভ্রীর গৌরব বিস্তার 

করিযাছেন, সেই শতথার্দমপলি সমতুল্য, মহাঁবিস্তত মহ্থাক্ষেত্রের প্রথ- 

মাঁভিনযে ছুর্বারপরাক্রম ভীয় সর্ধপ্রধান বীর ছিলেন | কবি, পার্থকে 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে এবং তাহাকে সর্ষোঁজ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে 

যত কেন চেঙ্টা না ককন তীহাঁর সকল চেষ্টা উপেক্ষা করিযা ভাঁহারই 
লেখন'তে শী্তন্রুতনযেব চরিত্র সর্বাপেক্ষা! উচ্চ ও গ্তীর মূর্তি ধারণ 

করিযাছে। কুকক্ষেত্রই ভীম ভীয়ই কুকাঙ্গেত্র এবং ভারতের মূর্ঘিমান 
বীরধর্ম্ম | / 

রাঁজালোলুপ বীরগণ স্বজনাঁদির অর্কনাঁশ সাঁধন পুর্বক শোঁণিত- 
সিক্তপদে দিংহাঁনন কলঙ্কিত করিযাছেন, কিন্ত উদারগ্রকুতি ভীষন, কর- 
প্রীত বিপুল সাম্রাজ্য ভূস্ছ লো খণ্ডের ন্যাঁ ফেলিষা দিযাঁছেন | যখন 
দেখিলেন, মহারাজ শান্তনু সত্যবতীর পাঁণিগ্রহ্ণ করিতে পাঁরেন না, 

পিতার সন্তোষ সাধনার্থ ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনের মধ্যে এর 
দিনও রাজালালস! করিবেন না সতাবতীর গর্ভজ সন্তান রাজা হইলে 

অগুমাত্রও ক্ষুপ্ন হইবেন লা। এই অশ্রুতপূর্ব স্ার্থোথসর্গে মহত্ের 
পলাকাঁঠ প্রদর্শন করিযাই বিরত হন নাই? তীহাঁর প্রশত্ত, হদযে ক্ষণে- 
কের জন্যও যে তজ্জন্য অনুতাপ হ্ছ্য নাই, ঈর্ধ্যা, দ্বেষ, অসন্তোষ, 
পরক্রীকাঁতরতা! প্রভৃতি নীচ গ্ররুতি-নুলভ দৌঁষসমূহে মুহূর্ত জন্যও যে 
সেই অনাবিল হৃদযসরসী কলঙ্কিত হয নাই, কার্ধ্যতঃ তাহ! উত্তম রূপে 
দেখাইযাছেন। কারীরাজভনয়াগণের স্বয়স্বর সভভীসীন নৃপবর্গকে পরাস্ত 
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করিয়া আপন ভ্রোত| বিচিত্রবীর্ধের মছ্ছিত ছুই কন্যার বিবাছ দিলেন। 
বৈমাত্রেষ দ্বষ অপ্প কাল মধ্যে কালসদনে গমন করিল ; তখনও ভীম্ব- 

হুদষে রাঁজ্ললিনাঁর উদ হইল না, ভ্রাতুম্প,ভ্রগণের জন্য রাঁজ্য রক্ষিত 
হুইল | 

বহার! রাজনীতির কুট প্রশ্ন সকল নিয়ত আন্দোলনে জীবন অভি- 

বাঁহছন করেন, তাহাঁদের যত কেন বীরত্ব থাকুক না, হৃদয যত কেন 

প্রশস্ত ন! হউক, স্থার্থচিন্তাষ তাহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ অভি 

অল্প দিনেই সঙ্কচিত ও কুটিল হুইয! পডে| কিন্তু মহারথী তীয় সেই 
সার্বভৌম নিষমেয অন্তু তিছিলেনন! | তিনি রাজনীতি শানে বিল- 
ক্ষণ প্রাঞ্জ ছিলেন, তাঁহার উপদেশানুসারে সম্পাদিত যুধিষ্ঠীরের রাজ্য 
শাঁসন প্রসিদ্ধ আছে। 

রাজনীতির সুদ্ষনতত্বদর্শী বাসুদেব ভীযাকে বিলক্ষণ জাঁনিতেন, ভীয়্ও 
বাঁস্ুদেবকে যার পর নাই তক্তি ও প্রন্ধা করিতেন» সুতরাং যুদ্ধকুশল 

বীরছয ছন্দ যুদ্ধে যেমন একে অন্যের আক্ষমণ হইতে আই্বরক্ষ! করিষা 
প্রত্যাক্রমণ জন্য সর্ধদ সতর্ক থাকে, তাহাদের সেৰপ থাকিতে হষ 

নাই | দৈবকেষ আপনার অনাধারণ বুদ্ধিচক্রে সমস্ত ভারতবর্ষ আবর্ভন 

করিতেন, কিন্তু ভীয়়ের জ্ঞান গৌরব এবং অলৌকিক শৌর্যের নিকট 

মেই চক্রের অবিরাঁম গতিও থামিযা যাইত। যে কাঁলযুদ্ধে চেদীশ্বর 
মহারাজ শিশুপাল ₹ঞ্চের হন্তে নিহত হুন, তাহার অব্যবহিত পূর্বে 

ভীয়দেব অসামান্য ধীরতা ও সহিঞুতাঁর পর৷কাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক 
যে সুদী বন্তৃতা দ্বারা বান্ুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব ও শিশুপাঁলের অন্যাঁয প্রদ্- 
শনি করেন, ঘিনি একবার সাবধানে ভাঁহ! পাঁঠ করিবেন তিনিই ভীয়ের 

জ্ঞান গাভতীরধ্য ও বাঁ্মীভাঁষ মোহিত হইবেন | 

বিরাট রাজ্যে অবস্থিতি সমষে পাঁগুব্রেষ্ঠ অর্জুন যখন এক রথে 

ভূর্য্যোধন ও তাঁর সঙ্গী যোদ্কগণকে পরাভূত করেন, মহাভাঁগ 

. ভীয় তখন পাঁগুবগণকে দেখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সঙ্গে গমন 



৪ ভীম্মদেব। 

করিঘাছিলেন | ধনজ্রধকে দেখিয| তীছার হৃদষের কৌমল ভাব এক 

বাঁরে উথলিধা উঠিল। হিমাঁচলের পাঁদদেশে প্রসন্নসলিল! জাহ্ববীর 
শ্যাঁষ গাঁষাঁপ তুল্য কীরের স্বেছ উৎস উচ্ছসিত ও প্রবাহিত ইল | 
সব্যসাচী আর্দী হইলেন । তিনি দেখিলেন পিতাঁম্ছের কাঁচ-স্যচ্ছ 
হৃদযাঁকাঁশ কোটি নক্ষত্রসজ্জিত, পবিত্র ও নির্নমাল। বুষিলেন, দে আঁকাঁশ 

ক্ষণমাত্রও মেঘারত থাকে না, রণক্ষেত্রের ভীষণ গঞ্জন ভিন্ন তা! 

হইতে অশনি নিনাঁদও শ্রুঁত হুম না, তথাপি ন্নেহাঁশরগণের পিপা- 

সার্ত ঘদয শীত করিতে পবিত্র বারি সর্বদাই বর্ষিতে পারে | 
কবি, ভীল্গরিত্ব বর্ণন করিতে শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিষাঁ 

ছিলেন। ভিনি সম্যক্ কতকার্ধ্য হুইযাছেন। যেমন জগতছুর্লভ চরিত্র 
তেমনই অতুল্য বর্ণন! ৮-উভঘে উভযের প্রতিযোগী হুইযাই যেন চর- 

মোঁৎকর্ষ দেখাইয।ছে। পৃথিবীর কৌন কবি, কোন পুরাবত্ত লেখক, 

কোন চিত্রকর এন্ধপ চিত্র প্রদান করিতে পারেন নাই। ব্যাসদেবের 
লেখনীতে ভষঙ্কর ও মনোঁহরের আশ্চর্ধ্য সমাবেশ ভীষুচরিত্রে এপ 

ভানে বর্ণিত হুইঘাঁছে যে, সেই বিশাল সমুদ্রের অশনি ও অমৃত যুগপৎ 

উত্পাদন শক্ষিতে তাঁর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পাঁবে না । একবাঁব, 
দা্পতা প্রণমের কুুনকোঁদলতা৷ নাই দেখিঘা যে হুদঘ মকছুমির নায় 
নীবস বানুকাপুর্ণ বোপ হয + শক্রর শোৌণিতত্োতে রঙ্গ মি কর্দমিত 

করিতে দেখিযা যাঁছ| নিতান্ত নির্দীম বলিমা অন্তঃকবণে ধারণা হইতে 
পারে? আবাব পরক্ষণে আশ্রিত, বিপন্ত। কথ, শ্রেছাণারগণের প্রতি 

সেই হৃদ হইতে দযাঁব আত মন্দাকিণীর আোতের ন্যাঁষ পবিত্র নির্মল ও 
অবিরাঁষ গতিতে প্রবাছিভ দেখিষা মনের ভাব জম্পূর্ণ পবিবর্তন 
স্ুইযা যাষ। শান্তিরসপূর্ণ শান্তনুতনযেব কণ্ঠনিঃস্হত মধুর উপদেশ 

গুলিতে শামল শম্যশোভিত ক্ষেত্রের মযনতৃত্তিকর সৌন্দর্য্য ও বস- 
স্তের কুলুম সুষদ! ব! নিদাঘের পননমাধূর্ধা প্রভৃতির ন্যাষ তৃত্তি ও 

সন্তোষ যুগপৎ, উৎপাদন করে| ভীপ্লচরিত্র অন্কিভ করিতে ব্যাম-, 
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দেবের ন্যাষ কবিও সঙ্কুচিত হুইযাঁছেন | কিন্তু পরিশেষে যে উপাঁধ 
অবলম্বনে কতকার্ধ্য হইযাঁছেন ভাহা অতিশষ প্রশংসনীয় | প্রথমতঃ 

দেবোঁপম কষেকটী চরিত্র অঙ্কন পুর্বক কাহারও উপর একী রেখাঁ- 
পাত, কোঁনচীর উপর কিঞ্িঃ কাঁলিম! নিক্ষেপ করিয|! সকলকেই 
ভীষ়ের ছাযাঁ ফেলিফাঁছেন। ধর্নপুশ্র যুধিষ্ঠির “অর্খবথাম! হত ইতি গঞ্জ” 
বলিলেন, পঞ্চপুক্র হু নিষাঁদিনীকে দগ্ধী করিতে অনুমতি দিলেন ; 
সুতরাং তীছাঁর চরিত্র ভীয়ের ছাঁযাঁয পরিয1 গেল | প্রবলপ্রতাঁপ ভীম- 

দেন সাঁরল্য প্রভৃতি গুণনিচষে অতুলা, তিনি যথার্থ ক্ষাত্রিম, তীছার 
চরিত্র কৰি এবং পাঁঠকগণের অতি প্রিষ। যখন বিপক্ষ প্রযুক্ত অমোঘ 
প্রহবণ অন্নিতেজে ধাবিত হইল ; মেই অমোধঘাস্ত্র ভীষণাঁরাঁবে দশদিক 

পুর্ণ করিল; কেহুই নিবারণ করিতে সমর্থ হুইল মণ, বাঁনুদেবের পরামর্শে 

অর্জুনাঁদি বীরগ্ণণ একে একে নকলেই শক্রকে পৃষ্ঠ দর্শন করহিমা! 

আত্মরক্ষা করিলেন; ভীমসেন তখনও ক্ষত্রিষ, তখনও অটল | রুষ্ 

উাঁহাকে আঁপন শরীরে আঁবরণ পুর্বক রক্ষা! করিলেন | সেই ভীম- 

সেনও বৃদ্ধি প্রভৃতি মানসিক গুণনিচষে ভীয়ের ছাযায রহ্যাছেন। 
শারীরিক শন্তিতভেও ভীষ্ম ভীম হইতে ভীষণতর | যিনি সুরলোঁকে 

অঙ্গুরনাশে বাঁসবের সাহাঁধ্য করিযাঁছিলেন ১ কিরাতিবপী পশুপতিকে 

যুদ্ধদানে সন্ত করিষ! পাঁশুপত নামক মহাস্ত্র প্রাণ্ত হইযাছিলেন, বহার 
অব্র্থ প্রতাপে খাঁওুৰ বন দ্ধ হয; কৌরবগণ পরাস্ত হয, যিনি একক 

তীয়াকে যুদ্ধ দীনে সমর্থ ছিলেন, সেই পার্ঘও একবার শত্রুকে পৃষ্ঠ দর্শন 
করান, তাঁহার সকল চেষ্টা! ভীম্বের নিকট ব্যর্থ হইয1 যাঁষ | 

দেবমেনাপিতি স্কন্দের ন্যাঁয মহাবাহি ভীষ্মও সমরশাস্ত্রে অদ্বিতীষ। 

কার্তিকেষ যেমন অনুর নাঁশে পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক দেবলোঁকে 
প্রসিদ্ধ» ভীয়ও সেইরূপ নরলোকে প্রতাপ প্রদর্শনে বিখ্যাত। সত্য ও 

প্রতিজ্ঞা পালন তাহার প্রেধান ধর্ম ছিল, দেই গুণেই তিনি সর্বশরেষ্ট। 
ভীয্পের প্রতিজ্ঞ” এই গব্দটী উচ্চারিত হইবাঁমীত্র শরীর রোমাঁ- 
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ভিত হয, তগুক্ষণাঁৎ মনে ছয ইছা ব্যর্থ । শান প্রণেভ| মনু যুদ্ধ বিষষে 

ঘে সনাভন নিয়ম গুলি লিখিযাছেন্স, ভীল্ম ব্যতীত আর কোথাও সেই 

সমস্ত অবিকল পালিত হইতে দেখা যাঁ নাই! তিনি অদঙ্গল দেখিলে 
ুদ্ধ করিতেন না। যেবাকি পৃষ্ঠ দর্শস করহিত, যে কম অথবা যুদ্ধ 
প্রস্তত হুষ নাই; যে নিরজ্ত, ক্লীব ব! বিকলাঙ্গ; আপন্ছি রথ'রোহী থাকার 

সমষ যে ব্যক্তি মৃত্তিকাঁয দগ্াঁষমাঁন + যে ব্যক্তি শযাঁন, শরণাঁগত, ভীত 
বা পলাইত, যাঁহাঁর তাস্পশক্তি, যাহাতে ক্ষত্রিয ধর্ম নাই একপ কাঁছাকেও 

আঁক্রমণ করিতেন ন1 | আপন পরাক্রমে বিশ্বীস থাকাতে সিংহ যেন 

শিকারে মহত্ব প্রদর্শন করে, বীরেন্্র-কেশরী ভীয়ও সমরে আপনি 

আপনাঁকে জানিতেন সুতরাং সর্বদাই মহত্ব দেখাইযাছেন!| ভিনি 

কখনও অন্যায় যুদ্ধ করেন মাই? কুটযুস্কা-প্রিয ছুর্ধোধন ও শা 
পক্ষীঘ যোস্ধ্ বর্গ প্রতি তীঁহার যে আন্তরিক অশ্রদ্ধ! ছিল এবং পাঁগুব- 
গণের যে ছিত কানন! করিতেন, এই তধর্দাচরণের প্রৃতি ফ্লাই তাঁহার 
এক মাত্র কারণ | যে নৃশংস যুদ্ধে দ্রোণকর্ণাদি সপ্তর্থী বালক অভিম- 

হ্যুকে বেন করিলেন, অঞ্জুন-তনয, সিংহের ন্যাঁ পরাক্রমে 
বাহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অনেক সৈন্য তীছার পরাক্রম প্রভাঁবে 

হত শ্ুইল) কিন্তু অন্যাঘ যুদ্ধে বিপক্ষগণ তাঁহাকে বীর্ধ্হীন করিষ। 

ফেলিল দেখি! বাঁলক উচ্ৈঃস্বরে দেবোঁপম পিতাঁকে আহ্বান করিতে 

লাগিল 5 হৃদয-বিহ্বীন যোদ্ধুগণ সেই হৃদয-বিদাঁরক শব্দ শুনিযাঁও শুনিল 
না। বালক হত হুইলে উল্লামে জযধনি করিষ! উঠিল | ধর্দম-নিষ্ 

শীন্তন্নুতনয সে যুদ্ধে হ্থিলেন না; সেই লোঁমহর্ধণ ঘটন! শবণে ছুর্য্যো- 
ধনাদির প্রতি তাহার যে আন্তরিক অশ্রন্ধ! জম্মিযাছিল এ স্থলে তাহা! 
বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। 

ভীয়! মধ্যস্থ থাঁকিবেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন মা, এই 

তার বাঁদন! ছিল। যাহাতে কুকসংগ্রাম ন! হয তদ্বিষষে চেষ্টাও 
ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বিধাঁড়-রিধাঁন অনতিবর্ভনীয » “যে ছূর্ধ্োধন . 
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বযোধদ্ধ জঞানধন্ধ যুহিষ্ঠরকে সুতীক্ষ পুচযগ্রে ভেদনোপযুক্ত ভূমির 
অর্থাংশও -বিনা যুদ্ধে দিবেন না৷ বলিয়া! কঠোর উত্তরে বাঁছুদেবকে 
বিদাষ করিলেন, একদিন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ শত্রহপ্তে সম্পরদান 
করিতে বাধ্য হইবেন, বীরোদ্যান ভারতের অপুর্ব বীরকুুম সকল কুক" 
পাঁগবের আত্মঞ্জোহ তৃধারে নাশ করিয! ফেলিবে 1” ভীয়াদেব ভবি- 

ব্যদ্বক্তাঁর ন্যায এই মঙ্ছাবাক্য সংগ্রামের অনেক পূর্বে এবং আপনি 

শরশয্যাঘ শখান হুইঘ1! পরেও এক বাঁর বলিষাঁছিলেন। কিন্তু জ্ঞানীর 
উপদেশ উপেক্ষিত হুইল ) ফল,”আর্ধ্য-জাতির অধঃপতন, ভারতের 

সর্বনাশ | 

যে ছুর্্য প্রতাপ মছাবাছ ভূগুনন্দন একবিংশ বাঁর পৃথিবী নিঃক্ষত্রিষ 

করিয়াছিলেন, বস্ুশ্রেষ্ঠ শান্তরুনন্দণ তীঁহীকেও একবার সমরে পরাস্ত 
এবং তাহার বীরাভিমান চূর্ণ করেম | সমরে শীহার সন্মুখীন ছয় এমন 
কেছই ছিল না। একমাত্র অর্জুন প্রতিপক্ষ হুইয! কতকার্য্য না হউন, 
যুবিতে পারেন , ভীয়বকে জংগ্রামে যোগ দিতে হইলে তীঁহাঁরই প্রীতি- 
কুলে দণ্ডাষমাঁম হইতে হয | একদিকে ছূর্যোধনের অনুনষ ও অনু- 

রোধ এবং ধতরাষ্রর প্রার্থনা, অন্য দিকে বীর প্রতিপক্ষ, সুতরাং ভীয় 
কুকপক্ষ না হইযা পারেন ম!, ভাছাই হইলেন | জুঁকক্ষেত্রের কাঁল 

সংগ্রাম আরম্ভ হইল, প্রতিদিন অযুত সৈন্য নাশে কৃতসঙ্কপ্প হইলেন | 
ভারতবর্ষের রাঁগেন্র ও বীরেজ্্বর্থ ছুই ভাগ হইঘ! পরম্পর পরস্পরের 

সর্ধনাঁশ ব্যপদেশে আত্ম-বিনাশনে বদ্ধপরিকর হইলেন | 

কুকক্ষেত্রের ভযাঁল সংগ্রাম তরঙ্গাধিত সমুদ্রের তটাভিঘাঁতের ন্যাষ 

নিতান্ত ছূ্ধুর হইয! উঠিল। পাঁগুব্ধণের ভীম পরাক্রমে কুকসৈন্য 
মর্দিত হইতে লাগিল; হুর্যোঁধনের পক্ষে সাহস উৎসাঁহ রহিল ন!| 

তখন নিংইগ্রতাপ মহাঁরখী ভীমের রথ রঙ্গভুমিতে উপস্থিত হুইল 
অমনি যেন দৈববলে কুকপক্ষে সাহস ও চ্ফর্তি এবং পাঁগুৰ পক্ষে 

নিফগ্সাহ ও নিকদ্যম প্রকাশ পাইল|। নিদাঘের অশনি নিনাদের 
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ন্যায় শ্রুভিকঠোর জ্যাঁনিরধোষে গঙ্গাতনয় সকলের চিত্তে ভীতির 
উদ্রেক করিলেন প্রত্ীনের উন্মত্ত গতিতে শুষ্ক পত্রাঁদি যেমন ঘূর্ণি 
হুইঘা! দূর হইতে দুরতর দেশে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেইনপ মহ্ারথীর 
পরাক্রমে শত্রগণ সেই রঙ্গ-ভুমি হইতে পলাষন করিতে লাগিল । এক 

মাত্র ধনঞ্রষ সেই মহাবাহুর সম্মুখীন হই! দশ দিন যুদ্ধ করিলেন , সে 

যুদ্ধও সমান সমাঁন হুইল না। একদিন মাত্র বীরশিশু অভিমন্ত্ 
প্রপিতাঁমহু ভীষ্বকে কিষৎকাল যুদ্ধ দাঁনে তুধিষাঁছিলেন, আর কাহারও 

সাধ্য হয নাই। মহর্ষি বশিষ্টের প্রিষ শিষ্য ভীষদেব আ্রোণশিষ্য পার্থ 
সহ যুঝিতে লাগিলেন। লহু্ন্ত সব্যসাচী নিতীন্ত সাঁবধাঁনতাঁর সহ্থিত 

বাঁবর্ষণ করিষ! ভীযষকে ব্যাপৃত রাখিবেন, অযুত-বিনাশন প্রতিজ্ঞা 
ল্ঘলিত করিবেন, এই তাহার চে ছিল, কিন্তু কলতকার্ধ্য হইতে পাঁরি- 
লেন না। কোন দিন ঘর্মাসিক্ত ললাঁট মার্জ্জন সময়ে, কোঁন দিবম অন্য 

যোদ্ধার যুদ্ধ কৌশল দেখিতে, কোন দিন বা চক্ষুর নিমেষ মাত্র পরি- 
ত্যাগ করিবার অবসবে ভীম্ম অযুত নৈর্নয বিনাশ করিতে লাগিলেন ! 
এইবপে কষেক দিন গত হুইল; হূর্যোধন দেখিলেন, কুকটসন্যোর 
নাঁয়ক মহ্থাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মদেবের ভীম যুদ্ধেও পাঁগুবগণ মধ্যে কে 

হত হইলেন না) তাঁহাদের পক্ষীষ শ্রেষ্ঠ কোঁন বীরও রণ শয্যা শন 
করিলেন না। তখন খুল্লপিতাঁমহ সমীপে গমন পূর্বক তাহার মনো- 

যোগের ত্রুটি আঁছে বলিয! অনুযোগ করিলেন | তীয় কি্তিং লঙ্জিত 
হইযা পরদিনের যুদ্ধে পঞ্চ বাঁণে পঞ্চ পাগুবের জীবন হনন মানসে 

সাক পাঁচটী বাঁছিযা রাখিলেন ছূর্য্যোধন সন্ভষ্ট হইয! শিবিরে গমন 
করিলেন । কিন্তু বিধাতৃবিধান অন্যবপ + জ্রীুষ্ের চক্রান্তে বাঁণ পাঁচটী 

পাঁগুবগণের হস্তগত হইল! ভীষ দেখিলেন কোন আঁনবাঁধ্য দৈব 
ছুর্িপাঁকে তীহার সঞ্কণ্প ব্যর্থ হইল, বাঁলুদেবই যে সেই চক্রের মূল 
তাহাঁও তিনি বুবিভে পারিলেন | তখন শ্রীকষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 

করিতে সঙ্কপ্প করিলেন। তুষাঁর-শুভ্র ধবল গিরির ম্যাষ মহারধী ভীয় 



নব প্রবন্ধ । ৪ 

কার্পূ্ক হস্তে দণ্াধযাঁন হইলেম, অন্য দিকে মহথর্ণবের তরঙ্গের অপ্র- 
ভিছত গতির ন্যাঁষ ভীমবেগে ধনগ্রষ গাঁণ্ডীব হস্তে অগ্রসর হইতে 

লাখিলেন। একদিকে ভীগ্বের অবার্থ প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে অর্জগের 

অন্ত্রশিক্ষা ও বানুদেবের সন্ত্রণা, এই ছুইটীর মধ্যে কোনটী বলবৎ, 
হইবে নির্ণঘ কর কঠিন হুইয1 উঠিল | বনুদ্বরাঁষ যেৰপ অভিনয আর 

ক্ষ নাই, ইতিস্াসের বহুজ্ঞ চক্ষু যাঁহ। দর্শন করে নাই, কবির লেখনী 

আর যাঁছা লিখিতে পাঁরে নাই, সেইন্গপ কাল-সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
ছুইদিকে স্তপীকারে শবরাঁশি নিপতিত হুইয! শোঁণিতত্রোতে রণস্থল 

কর্দমিত করিল । কাহারও বিশ্রাম নাই? অনবরভ বাণনিক্ষেপে নভো- 
মণ্ডল সমান্ছিন্ন ১ পাঞ্চিজন্যাঁদির প্রলফরূপ রণবাঁদ্যে দশদিক্ পরিব্যাণ্ত। 

অঞ্জুনের হন্ডে দৈবকবজ্জ, দেব-দত্ত ধনু, পাঁশুপত মহীস্ত্র) অর্জুনের 

রথ কপিধঞ্জ, সারথি দ্বঘং বাসুদেব ) তথাপি ভীষ্ষের প্রভাপে অস্থির | 

পার্থের শরীরে শ্রাবণের বারিধারা ন্তাঁয় সায়ক বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল | 

ভীকষ্ণের শরীর বিদ্ধ অস্ত্রে চমকিভশজাঁকপৃষ্ঠের ম্যাঁষ কন্টকময় হইয়া 
উঠিল ক্ষণেকের জন্য সব্যসাঁচীর লৎুহন্ত ধীর বৌধ হুইল ) বাঁণে বাপে 
চতুর্দিক আবরিত করাতে নিশ্বীস যেন কন্ধ হইব! আঁসিল ; আর পথ 
দেখা গেল না। চতুদ্দিক শরজালে আধার আধার আধার করিযা জ্বন্ 
স্বন্ শব্দে কর্ণ বধির করিল, কৃষগজ্জর্নের মুখ শুকাইধ| গ্নেল। তখন 
কষ দেখিলেন অস্ত্র বেদনা অহা হয না, হুদযসখা আশ্রিত অর্জ,নের 
ক্লেশ আঁর স্! যা না, সখার প্রীণ ওষাঁগত দেখিয! হৃদয বিদীর্ণ ছয, 
অস্তরাত্বা যেন আপনা হুইতে হু হু শবে কীর্দিষা উঠে । তখন তাহার 
চক্ষু হইতে অগ্িল্ফ,লিঙ্গ নির্গত হুইল; আত্ম বিস্বৃতিতে প্রতিজ্ঞা মনে 

রহিল ন। , “কুকবুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না” সল্প ভুলিয়! গেলেন, 
প্রমত্ত শার্দ,লের ন্যাঁষ ভীষণ বেগে লক্ষ দি রথ হুইতে অবতীর্ণ 

হইলেন? নিতান্ত হতবুদ্ধির .ন্যাঘ চক্র হুত্তে ল্য! ভীম্মকে লক্ষ্য 
“ করিলেন। ইত্যবসরে ভীয়ুদেব দশ সহত্র সৈন্যের বিনাশ সাধন 

চি 



১০ ভীত্মদেব ! 

পুরবক প্রত্যাবর্তনোস্বুখ হইযাঁছিলেন ) বাস্থুদেবের প্রতিজ্ঞা ছজে আপন 
প্রতিজ্ঞা রক্ষ! হুইল দেখিয। ন্মিতমুখ হইলেন | বীর যেমন আপনাঁকে 

জানিয়! প্রসুল্প থাকেন তীহাঁর মনও সেইরূপ প্রফুল্ল হইল। ইভিমধ্যে 

শরীক আঁপন পণ ম্মরণ পূর্বক লক্ভিত ও প্রতিনিরত্ত হইলেন | 

ভীয়ের পরাক্রমে পাগুব-পক্ষে মহথীত্রাস উপস্থিত হুইল। ভীম 
জীবিত থাকিতে যুদ্ধ শেষ 'হইবে না? জযের আশাও নাই, একথা বুদ্ধি- 

জীবী বাসুদেব বিলক্ষণ জানিতেন , সুতরাং তাহার পথান্বেষণে প্ররত্ত 

হইলেন | উদারচেতা! মহ্াঁপুকষ ভীম্ম আপনার মৃত্যুপথ পাগুবণকে 
আপনিই বলিযা দিলেন, ইচ্ছামৃত্যু মাঁরথী আঁপন নাম লার্থক করি- 

লেন। প্রীণের জন্য তাছ্থার মমতা হইল না) সংসারের মোঁছ মীষাষ 

তাহাকে বারণ করিল ন1| তিনি বলিলেন “আমার প্রতিজ্ঞা আঁছে 

অমঙ্গল দর্শন করিলে কার্ন.ক ধাঁরণ করি না| তোঁমর! দ্রপদতনয 
নপুংদক শিখন্তীকে রথোপরি স্থাপন পুর্ধক রণক্ষেত্রে উপস্থিত ইইও | 

আঁমি তখন অস্ত্র ধারণ করিব ন|| নিরন্তর অবস্থা তোমর! আমাকে 
আক্রমণ এবং আমার সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ করিও। শরশয্যাষ আমার মৃত্যু 
হইবে” 

অনন্তর তাহাই হইল । অমোধ প্রতাপ ভীয়দেব দশ দিনে লক্ষ 
সৈন্য বিনাশ পূর্বক আপন প্রতিজ্ঞ পালন কর।র পর শিখণ্ডী অর্জু- 

নের রথোঁপরি দণ্ডাষমান হইল, অর্জন পশ্চাস্তাগে রহছিলেন। অমঙ্গল 

দর্শনে ভীম কোদণ্ড ধারণ করিলেন ন1| অথচ শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইযা 
রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যারত্ত হইলেন ন1| ঘূর্ভিমান ধৈর্য্য অচলের ন্যাষ 

রথোপরি দপ্তাধমাঁন রহিলেন | শিখন্তী সাধক নিক্ষেপ করিতে লাগিল, 

কিন্ত সে ডর্কল-প্রযুক্ত-অস্ত্র ভীয্ের অঙ্গাবরণও ভেদ করিল ন।| তখন 

পার্থ তাহার পশ্চাৎ হইতে সু তীক্ষবাঁণে পিতামছের হৃদয বিদীর্ণ করিতে 

লাগিলেন। সেই মুহূর্তের দেবোপন মূর্তি এবং অলৌকিক, গাস্তীরধয- 
ূর্ণশুখ-ছ্যুতি সন্দর্শনে অঙ্ছুনের হৃদযে পিতাঁমছের স্নেহ মমতা, 



নব গবন্ধ। ১১ 

বাল্যাবস্থায় প্রতিপালন, জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা প্রদান প্রভৃতি সমস্ত জাগ- 

কক ছওযাতে কিছুকাল সকল সঙ্বপ্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তীহাঁর 
হস্ত কম্পিত এবং বংশের চুড। ম্বকপ পিতামহকে বিন! যুদ্ধে অন্যায 

নূপে বধ করিতে বিবেক ও চিত্ত সঙ্চুচিত হুইতেছিল। কিন্তু কৃষ্ণের 
বাঁকাকৌশলে দে ভাব রহিল না, নিতান্ত নৃশংসের ন্যাঁয সহস্র সহজ 
সাষকে ভীয়ের শরীর বিদীর্ণ করিলেন | ধন্য ধৈর্ধ্য, ধন্য প্রতিজ্ঞ 

হস্তদ্বারাও একটী বাঁ নিবারণ করিলেন ন। » অজস্র শোণিত সম্পাতে 

তাঁহার শরীর অবসন্ন করিষা আনিল| পরিশেষে সেই বীরেন্্রকেশরী 

মহারথী ভীমের শরীর ভূতলে পতিত হইল, চতুর্দিকে হাহাকার উঠিল। 
ভারতবর্ষের গৌরবরবি, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পুরুষ, কুকবংশের নাষক, 
কষত্রিষের আদর্শ, অবিচলিত লতা, স্থির প্রতিজ্ঞা, অতুল্য বীরত্ব, চন্র- 
বংশের চন্দ্র ভীয়্ের সহিত ভূতলে খসিফ1! পড়িল 

অস্ত্রে অস্ত্রে সমস্ত শরীর কন্টকাকীর্ণ করিযাঁছিল, শরীর মৃতিকাম্পর্শ 
করিল ন৷ শরোঁপরি দেহ অবস্থিত রহিল | ভোঁগবতী গঙ্গার পবিত্র 

সলিল অর্জুন-প্রয়ুক্ত বাণের সহিত বেগে উদ্থিত হইয়! ভীয়্ের ভূষিত 
ও দ্ধ কণ্ঠ শীতল করিতে লাখিল। কুকপাঁগুৰগণ চতুর্দিকে সমবেত 

হয! শোক ছুঃখ অনুতাঁপে আত্মক্কত পাঁপের প্রায়শ্চিত করিতে আনম্তু 
করিলেন । ভীষ্ম উত্তরাঘণ সংক্রান্তিতে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিবেন 

সে পর্যন্ত শরশয্যাঁষ শযাঁন রহিলেন | 
অন্যে অস্ত্রের একটা মাত্র চিহ্ন ঈহা করিতে পাঁরে না, বেদনা 

ছটফট করে, স্থির মনে কথাটাও কহিতে পারে ন1| কিন্ত ভীস্পের সক- 
লই অলৌকিক, সকলই মহৎ, + তিনি শরশয্যায শযন করিষ। যুধিষ্ঠিরাঁদি 
সকলকে শান্তিময সুখাবাক্যে উপদেশ প্রদান করিতেন | যে অবস্থা 
জননী সন্তানকে ছুলিয। যান, সংসারের ন্লেহ মমত কিছুই ম্মরণ থাঁকে 

না, ঈশ্বরের পবিদ্র নাঁমটী উচ্চারণেও ক্লেশ অহ্নভব হয, দেই অবস্থা 

, বনুশ্েষঠ ধর্ম" মন্থন পূর্বক তাহার অমৃত দ্বার! শ্রোতবর্গের তৃপ্তি * 
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সাধন করিতেন 1 শীস্তিরসপূর্ণ শান্তিপর্কের উপদেশ গুলিন ভীের 
জ্ঞান গৌরবের দৃষীস্ত ব্ববপ | 

দণ্ডতীপর্ধ্ব বর্ণিত মহাঁদেবের সহিত ভীস্বোর যুদ্ধ বর্ণনাঁধ অথবা তাহার 

দেবযোনিতে জন্ম এবং অভিতমানুষিক কার্ধাঁবলি বিরত করণে আঁবশাক 

মাই। ভায়ই কুকক্ষেত্র কুকক্ষেতই ভীষা এবং ভীয়ই ভারতের ঘূর্তি- 
মান বীর ধর্নধ এই সন্থন্ধে কষেকটী কথ! বলিয। এবং ভীয় চ/রত্র সম্বন্ধে 

ছুই চারিটী কথা লিখিষা প্র্তাঁৰ উপসংহার করিব। 
যে বহ্বার়ত মহাঁক্ষেত্রে কুকপাগুবদিগের ভীষণ যুদ্ধে বীরবুল 

নির্দুল হয তাহারই নাঁম কুকক্ষেত্র | সবোঁবর পরিবেষ্টিত প্রসিদ্ধ রঙ্গ- 

ভূমিতে মহাঁরথী ভীষ্ম সেই আঁহবের সর্ধপ্রধাঁন বীর । সমরের সুডন।য 

তিনি রণীঙ্গন প্রবেশ করেন, ভীয্মান্তে যুদ্ধান্ত হয | কেবল যুদ্ধ নছে, 

কুককুল নির্ম্ম,ল এবং ভারতবর্ষ বীর বীর্ধ্য বিহীন হুইষা সর্বাস্থান্ত হ্য। 
অধ্টাদশ অক্ষৌহ্ছিণীর মধ্যে কুকদিগের তিন জন এবং পাগুবদিগের 
সাঁত জন মাত্র অবশিষ্ট থাকে আঁর সকলে শমন সদনে গমন করে| 
শান্তন্নুতনযের ঘটনা পুর্ণ সুদীর্ঘ জীবনের শেষাঙ্ক কুকক্ষেত্রের অভিনষ $ 
__অতি উজ্জ্বল, অভ্িশধ গৌরবপূর্ণ এবং প্রাতঃন্মরনয। কর্ণের বিশ্বী 

ছিল,তিনি কুক সৈন্যোর নেতা » নুতরাং ভীম্মকে বলিলেন, “আপনি 
যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধী করিব না” এই বলিষা সৈনাপতা পরিজ্যাগ 

পূর্বক প্রন্থান করিলেন। ভীয অসাদান্য যুদ্ধ করিষ! মনুঘ্োর শক্তি 
কি পর্যন্ত উঠিতে পাঁরে রণকৌশলে তাহা! দেখাইলেন ; শরশয্যাঁষ 
শবান থাকিয়! কর্ণের সমর ও পতন পর্যবেক্ষণ করিলেন , কিন্ত কর্ণ, 

প্রো, ₹প, অশ্বদ্খাম। ক্তবর্দা কেছই তীছাঁর সমকক্ষ হইলেন ন|| 

তাহার অলৌকিক শৌর্ধ্ের তুলনাও দেখা গেল না। ঝুকশ্সেত্র হইতে 
ভীম়কে প্রভেদ কর, এক পার্থ এই দেব চরিত্রটা সরাইিযাঁ রাখ, কুৰু- 
ক্ষেত্রের কিছুই থাঁকিবে ন11 চক্ীবংশের মহারণের পুর্বে যেমন সুধু 
একটা প্রান্তর মাত্র ছিল, ভীয্ম এবং তাহার বীরপণ! ও কার্য; কলাঁপ 
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ক্ষণেকের জন্য ভুলিষ! গেলে সেই ক্ষেত্র আবার ভাঁছাই হইবে। কুক" 
ক্ষেত্র এবং ভীষ্ম এতছুভধে পৃথক কর! যাঁষ না। আবার যাঁদ কুক 

ক্ষেত্রের অভিনয না হইত, রণসজ্জা হইতে আরন্ত করিযা শরশয্যা 

পর্য্যন্ত পৃথিবী না দেখিত তবে ভীয়ের চাঁরত্র কখনও বিকাশ পাইত 
মা। ভায়ের জীবন হইতে কুকক্ষেত্রের ঘটন! গুলিন স্থানান্তরিত 

কর, সেই অমূল্য চরিত্রের কয়েকটা অসম্পূর্ণ চি মাত্র দেখিঠত পাইবে £ 

সুতরাং কুকক্ষেত্রই তীয়, ভীয়ু কুকক্েত্র | 
ভারতভুমিতে সমরাভিনয অনেক হইযাঁছে ) বর্তমান দমযের সুদুর- 

বর্তী রাঁমাযণ মহাভারতের মমধে লমগ্র ভারতবর্ষ একটা যুদ্ধঙ্গেত্র ছিল। 

চূর্ভাগবশতঃ সেই সকল রত্তান্ত এখন কবির কষ্পন। কাব্য ও উপন্য।স 

বলিষ| গৃহীত হয | এ দেশে এখন স্বপ্নেও রণ-ভুমি দেখি না» যে 

মহাভুমিতে বুকপাগুবের ভযঙ্কর যুদ্ধ হুইযাছিল, এখন যদ্দি একবার 

স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহ্িযা' দেখ*যাঁ একটা বিস্তৃত মাঠ ভিন্ন আর 
কিছু চিহ্নও লক্ষিত হুয না।'কিন্ত নেই মহাশ্বশীনে ভারতবর্ষ বীরযযশৃন্য 
ক্ষত্রিষশুন্য করিধ! অফ্ীদশ অক্ষৌহিনী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত! সেই পুণ্য- 
ভূমিতে মহা'বল ভীম্মদেৰ শরশয্যাঁ শঘাঁন থাঁকিয! পাঁপ পৃথী গরি- 

ত্যাগ করিঘাঁছেন। ভীমের গা, অর্জুনের গাণ্তীব, ভীমের কৌঁদণ্ড 
প্রভৃতি সমস্ত দেই স্থানে পরাক্ষিত হুইযাছে। আর্ধ্য জাঁতির দুর্ভাগ্য 
যে, এই সমস্ত ঘটনার ষথাতথ ইতিব্ৃত সঙ্কলিত হুয নাই | যদি চিলি- 

যানওযালার ঘটনা না৷ ঘাটত) ত্রান্তরুদ্ধি অযোধ্যাবানীগণ কাঁণপুর 

গ্রভৃতি স্থানে জীবন ব্যথে কৃতকর্মের প্রায়ন্চিত্ত না করিত এবং তান 

উফ, ও কর্ণেল টড্ মহারাহীয ও রাঁজপুভদিগের ইতিহাস সঙ্কলন না 

করিতেন, ভবে এদেশে কোন দিন যে ক্ষাত্রধ ছিল একথা কেহ বিশ্বীস 
করিত কি না সন্দেহ। 

ক্ষত্রিষের ধর্নস,-_ন্যাধযুদ্ধ ) পুরক্কার,-মরণে ক্যর্গলাভ | মনুবর্ণিত 

নান নিষমগুলি পালন করিঘা বী'াঁরা যুদ্ধ করিতে সক্ষম, তাহারাই 
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প্রকৃত ক্ষান্রধ, প্রকৃত বীর | সেই ন্যাঁধ যুদ্ধ কি, এবং কি প্রথা অবলগ্বন 
কণিলে যথার্থ যোদ্ধধর্ন রক্ষা! হয, এ বিষষে মত-বৈষম্য আছে | এক 
দিকে চাঁণকাচচক্রী রাজ্মন্ত্রীগণ, শত্রনাশ জযের মূল বলিষ! যেৰপেই 
হউক স্ার্থসিদ্ধি করিতে গুপ্ত মন্ত্রণ! প্রদান করেন, অন্যদিকে শান্তি- 
প্রিষ সুবীগণ ক্ষণ তেজস্বীর তেজ, অহিংস সনাতিন ধন্ম্ম বলিব! সুর্য 
বন্তৃতীষ উপদেশ দেন | এই উভয মতের সামগ্রীস্য সাধনপুর্ববক ধর্মাপথে 

থাকাই প্রকৃত ক্ষাত্রযের ধর্দ। আপনাদিগের অর্থাৎ আপনাদের 
প্রতিভু রাঁজার স্বত্ব ও জাঁতীয গৌরব রক্ষার্থ বুদ্ধ করিতে হইবে, আঁবাঁর 
সেই সংগ্রামে বারপদ্ধতি অতিক্রান্ত ন! হয তৎপ্রতিও দৃর্টি থাকিবে! 
রাঁম চরিত্রে দযার ভাগ অধিক + কষ চরিত্রে কৌটিল্য ও কাপট্য প্রবল* 

সম্পূর্ণ ক্ষত্রিষধন্ম একমাত্র ভীষ্ে পরিলক্ষিত হয | ক্ষাত্র/ধর্মের উপদেশ 

এই, মৃথের ন্যাঁয নিরীহ, সিংহের ন্যাষ বিক্রান্ত, বালকের ন্যাষ সরল, 

লৌহের ন্যায় কঠিন, সত্যের মত পবিপ্র; নাঁষপরতার তুল্য স্থিব ঃ 

জোঁৎন্নার ন্যাষ নির্মল অথচ স্্যবহ, প্রতাঁগশালী হইতে হইবে | দয! 

ও ক্ষদা উদার প্রক্কতিতে সর্বদা বিরাঁজ করিবে। বারদর্শনে ভয ভীত, 

আবার ভীত অভষ প্রাপ্ত হইবে। ভীষ ব্যতীত এ সকল গুণ একাধারে 

আঁর দেখ! যাঁধ না । তিনি সহঞু শরশয্যাষও ুখী, মঙ্থাজ্ঞানী, পরম 
ধার্মিক | ফলতঃ পণ্ডিতগণ অনেক পরিশ্রম করিখ! ঘোঁদ্ধগণের যে 

সকল গুণ নির্বাচন করিযাঁছেন, অভিজ্ঞগণ যাঁহ। একাঁধারে দেখিতে ন| 

পাইফ| অনুতপ্ত হইযাঁছেন, সে সমস্ত ভয়ে বিরাঁজম।ন ছিল। ক্ষত্রিযের 
লক্ষণগুলি শরীর ধারণ করিয! ভীযুন্পে অবতার্ণ হইযাছিল| তিনি 

মূর্ভিমান ক্ষত্রিষ ধর্ম | 

নিশীথ সমধের সুদুরবর্তী গম্তীর বজ্র নির্োঁষের ন্যা মার্ভগু প্রতাপ 

মহা'রথী ভীমের নামটা উচ্চারিত হুইবামাএ শরার কন্টকিত হুইফ! 
উঠে, অমনন তাহার সঙ্গে প্রতোক হৃদবে ভক্তি ও প্রীতির ল্রা 

ক্রীড। করিতে থাকে । মহথার্ণৰের গর্ভ হইতে যেমন অমৃত ও অশনি 



নব প্রবন্ধ । ১৫ 

উভযের উৎপত্তি, সুনীল নভোমগুল হইতে যেমন সৌদাঁমিনীর বিশ্ব 
বিমোছিনী বপরাঁশি এবং বজ্রের কঠোরনিনাদ নির্গত হুধ, সমুদ্র ও 
আকাশের ন্যায় প্রশস্ত ভীয়ুহদয হইতে তেমনই দষা দাক্ষিণ্য স্রেছ 

মমতাদি কুমুম নুকুমাঁর গুণ শি এবং বীরগৌরৰ যুগপৎ প্রতিভাত হইত | 

বিদ্ধ শৈলের গ্রস্তরমযী মূর্তির অনতিদুরে নর্্মদাঁর রজত-প্রবাহ-বিধৌত 

শ্যামলক্ষেত্র সকল যেমন নবন ও মনের তভূত্তিপ্রদ, ভীষোর চরিত্রের 

সুকুমারাংশও তদ্দরপ| গত্তীর গর্জনান্তে বারিবর্ষণে বস্ুমতী যেমন 
সুশীতল হয; অলৌকিক প্ররুতি মহাধনুগ্ধার ভীয্মদেব কুকক্ষেত্রের 

ু্ধান্তে শরশয্যায শয়ন করিলে তাহার কণ্ঠনি:স্ত বাঁকানুধা স্বডুন- 
বিরহহ-বিধুর ব্যক্তিদিগির শোকার্ড হৃদ তেমনই প্রশমিত ও ন্নিষ 

করিযাছিল। যখন কণ্ঠে নিশ্বীস কদ্ধ হইযাঁছিল, অজতর-ধারাঁয় শোঁনিত 

নির্গত হইযা শরীর অবসন্ন করিতেছিল, কখনও হার জ্ঞান-নয়ন 

অন্বকাঁর করিতেছিল; তখন সেই নিকদ্ধীকণ্ে, নিশ্চল রসনাষ, পরাঁৎ- 

পর পরমেশ্বরের নাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন| | আর্ধ-জা্তির 

নিতান্ত ঢুরদৃষট, ইতিহ্াসপ্রিষ পাঠিকগণের ছুর্ভাগ্য যে, দেবোপম শান্তন্ু- 
তনথের জীবনতৃত্ত সম্পূর্ণ অবস্থীয প্রাপ্ত হওয| যাঁ নাই। নতুব| আজি 
এই একটী চরিত্র অবলম্বনপুর্র্বক হিন্দুগণ সগৌরবে নকল জাঁতির ইতি- 

হাঁস বান্ধুকাকণাঁর ন্যাঁঘ উপেক্ষা! ও ছাঁধাঁর ন্যাষ অকিধিওকর জ্ঞান 
করিতে পারিতেন | কত সহত্র বৎসর অতীত হুইযাঁছে, ভাঁরতবর্ম 

শকঘবনাদি কতৃক অধিকৃত হুইয| তাঁশেষবিধ পরিবর্তন সহা করিযাঁছে 

কিন্তু মর্মার-গ্থিত অক্ষষ কীর্তিস্তস্তের ন্যাঁষ ভীয্ের অত্যু্নত চরিত্র 

অনম্পন্ন ইতিহাসের ক্ষাণালোকে প্রতিফলিত হইয! অগ্ভাপি প্রত্যেক 

হিন্দুর নযন্পথে বিচরণ করিতেছে হিন্দুগৌরবের শেষ বস্ত্র ভাষ্ব 

নাম, হিন্দুদিগের কীর্তি-স্তত্ত গাঙ্গেষ নাঁম| 

কুরুসংগ্রামের অবসাঁনে অবশিষ্ট বীর কয জন মধ্যে পঞ্চ পাঁওুব 
মহাপ্রস্থানে মহ্াপ্রন্থান করিলেন; তীহাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
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লঙ্বনী, আর্ধের শুভাদৃট সকলই চলিষাগেল। বিধাঁতাঁর অজ্ঞেষ শাঁসন- 

চক্রে সকলই আবর্তন করিবে, কাঁলের কঠোর শীঘনে মকলেরই 

পবিবর্তন হইবে | কিন্তু সেই যশঃনুর্ধ্য অন্তমিত হইবে না, সেই পুর্ণিনা 

কৌমুদীতে অমাঁনিশ! ঘটিবে ন| ১ সেই অনল ম্মাূত হইবে ন! | 
পিস 

শীক্যসিংহ। 
অতি যস্ত্বের স্থিত সুদীর্ঘ জীবননৃতীন্ত ঙ্কলন করিলে তামর| যে 

পরিচয প্রদান করিব, প্রবন্ধের শিরোভাঁগে লিখিন্ত সুধু নামটাই তদ- 
পেক্ষা অধিক বলিতে সক্ষম + সুতরাং শাক্যসিংছের জীবনী ন! লিখিযা 

তীহার সম্বন্ধে কযেকটী কথ! সংক্ষেপে বর্দন করিব তাছার জদ্মা, 

মৃত্যু, জীবনের ছুই চারিটী ঘটন1 ও ভৎসনম্বন্ধে কিছু মন্তব্য লিখিষা 
প্রস্তাব লমাঁপনে প্রযাঁন পাইৰ | 

বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরে ' নেপাল রাজের সমীপব্তা 

ক্্মাচলের পাঁদদেশে কপিলবাস্ঘ নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। বুদ্ধ 
দেবের পিতা! শুদ্ধোদন সেই রাঁজোর অধীশ্বর ছিলেন | তিমি গৌতম 

বংশী শাঁকাপরিবারস্থ হওযাঁতে লোঁকে তীহাঁকে গৌতম, কখনও 

শাক্য গৌতম বলিত। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সন্তাঁন ন! হওযাতে তিনি 

সুপ্রবুদ্ধ রাঁভু্ছিতা বপবতী সুশীলা! মহাঁমাঁযার পাঁণিগ্রহণ করেন। 
লিলনাগণের হাদয শিরীষরুস্ুমরচিত শয্যার ন্যায় অতিশয কোমন ? দয! 

প্রভৃতি সুকুমার গুণ সেই নত্র হুদযের অলঙ্কার $ লজ্জার রমণী আবিরণ 
সেই নমনীষ অন্তঃকরণের রক্ষক | দেবী মহামাবারও সেইকপ ছিল। 

বরং স্বজাঁতি-সুলভ সুবুমাঁর গুণরাঁশি তীঁহাতে কিছু অধিক পরিমাণ 

ছিল। তিনি যথার্থই মূর্তিমতী মমতা ছিলেন; পরছুঃখ দর্শনে তাহার 
ছদয মন্দাকিনীর শ্রোতের ন্যাঁষ একবারে ভরল হই! পড়িত। তিনি 

স্ক্তি ও ভালবাসার সাঁগাযো আপন পত্বির পণরবাসন। হাম করিয়া” 
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ছিলেন, এমন কি তাঁহাকে মৃগষা পর্যন্তও করিতে দিতেন ন। | যেমন 

চন্দনরক্ষের সংসর্গে সামান্য বক্ষও চন্দন হয, তেমনই দষাবতী মঙ্থাঁ 
মাযার স্থবাঁসে রাজ! দযাঁবান্ ও পরম ধার্দিক হইয়া! উঠেন | উভযের 

মধ্যে প্রণষও দৃঢ় হয | মহাঁভাগ শাক্যসিংহ নেই প্রণয়রক্ষের অমৃত 

ফল। 
বালকের জন্থের অব্যবহিত পরে রাজা একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বির্ষৎ 

পণ্ডিতকে ডাঁকাইিয! তাঁহার রাশি, লক্ষত্র, অদৃ্-ফল ইত্যাদি গণন! 
করিতে বলিলেন । তখন প্রীতঃলর্য্ের উজ্জ্বল রশ্মি বালকের মুখ- 

মণ্ডলে পতিত হুইযা এক অপুর্ব জ্যোতিং বিকীরণ করিতেছিল; 
প্রশস্ত ললাট দেশে রক্তিমাঁভ রেখাছ্ধয দেখা যাঁইতেছিল; পণ্ডিত 

গণনা করিয! বলিলেন, বাঁলক লিংহ্ছের ন্যাষ বিক্রমশাঁলী হইবে; মে 
যাহ! সন্কপ্প করিবে তাহাই সহসিদ্ধ হইবে । সুতরাং রাজা পুজের এক 

নাম শাঁক্যসিংহ অন্য নাঁম সিদ্ধার্থ রাখিলেন। বুদ্ধদেব রণ ভুমিতে 
জিংহেব ন্যাঁধ পরাক্রম প্রকাশ করিষ! রাজ্য বিস্তার করেন নাই সত্য, 

কিন্তু যে ক্ষেত্রে আপন বিক্রম প্রকাশ পুর্ব্বক অধিকার বিস্তার করি- 

যাঁছেন, তাহা ওযাটারন্থু, পাঁণিপথ হুইতেও প্রসিদ্ধ, এবং লব্ধ রাঁজয 
ইযোরোপ বা ভারতবর্ষ হইতেও বিস্তুভ| 

জন্মের এক অপ্ডাহ পর শীক্যসিংহ মাতৃহীন হুন| রাজার প্রথম 

স্ত্রী মহ্থামাঁধার ভমী ছিলেন , বাঁলকু এক্ষণে মেই মাঁতৃস্বলার ছত্ডে 
প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সমর্পিত হইলেন মাঁভৃহীন শিু- 

গণের ন্যাঁয তীহার ব্বভাঁব বাল্যকাল হইতেই চিন্তাপ্রিয ও প্রফুল্পতা 

বিহীন হুইল |, রাজ] তীহাঁকে সুখী ও সন্ত করিতে এবং যথোপযুক্ত 

শিক্ষাদান পূর্বক মাঁনসিক,সুখের দ্বার উদ্মোচিনে মানসিক প্রফুল্পতা 
জন্মইিতে €চফ্টার ক্রটি করেন নাই। বুদ্ধ অস্পদিন মধ্যে একপ উৎ- 

কউ শিক্ষ! লাঁত করিলেন যে, সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ শিক্ষকগণ আর কিছু শিখা- 
ইবাঁর নাই বলিধ! একে একে বিদাঁধ হইতে লাগিলেন | তীঁার অন্ধু- 

০ 
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সন্ধান বাঁনন! এত প্রবল এবং প্রশ্ন সকল এবপ শুক্ষা ছিল যে; সহসা 

কেহই তীঁহাঁর জিজ্ঞাসিত বিষযেক্ন উত্তর দানে সাঁহমী ইইত ন1| 

অধ্যযনাঁদিতে নিবিষ্ট থাঁকাঁর উপাঁধ রহিল ন! দেখিষ! শাঁকাসিংহ 

অরণ্যাদি নিভৃত প্রদেশে গমন পুর্বক মনে মনে কোন উচ্চ বিষষ অনু" 

শীলনে দময অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আঁলোঁকের অপর পার্ন্থ 

অন্ধকারের ন্যাঁয ক্রীড়াঁসক্ত হস্যবদন জমবষস্ক বাঁলকগণ, ললানবদন 

চিন্তা যুক্ত বৃদ্ধছেবের সহিত মিলিত না, তিনি একাঁকীই সময যাঁপন 
করিতেন। ব্রাঁজ! কূমাবের এইন্প নির্জন-প্রিফতা নিতান্ত অনিষ্ট 

জন্ক হইবে, আশঙ্কা করিষা তাঁছাঁর পরিণয সম্পাদন কর্তব্য জ্ঞান 

করিলেন | একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী কুমারকে এই কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি 

বিবেচনার জন্য এক সপ্তাহ সম চাঁছিলেন। যখন উীহার ছদ্ধোধ 

ইল যে বিবাহ মানসিক চিন্তার কোঁন ব্যঘাত জম্মাইতে পাঁবিবেনা, 

তখন সম্মতি দিলেন। 
সঁজ1 দণ্ুপাঁণির দ্ুহিতা বপবতা গোপাব সহিত পাবণয প্রস্তাঁ 

হইল। দণুপাঁণি লোক মুখে শুনিযাছিলেন শাকাদিংহের শাবীধিক কি 
মানসিক গুণ কিছুই নাই; ফুদ্ধবিদ্যাৰ তিনি নিতান্ত অপটু, সুতবাঁং 

উহাকে কন্যা দানে অসন্পত হন | কিন্ত গপাঁব জননী এবং সমবমস্কা 

একটী বাঁলিবা, স্বচক্ষে বুদ্ধকে দেখিণা পরে অন্য চেষ্টা করিছে অন্ু- 

রে+ কবাঁতে বাড! কপিলবান্্ব বাজধানীতে গমন করেন। তাঁহার 

অঙ্গে অনেকটী সমরবুশল যুবক ছিল । যখন দেখিলেন বুদ্ধ দেবের 
সহিত ছন্দ যুদ্ধে যুবকগণ একে একে পরাজিত হইল, তীহাঁর শারীবিক 

সৌষ্ঠবে বপবাঁন যুবকগণও যেন ছাবাঁষ পড়িল, তখন আঁব তাহার 

আপাত্তি রহিল না। তাহার সমভিব্যাহারী ভ্ুইজন পুত ন্যাষশান্দ্রেব 

বিচাঁরে রাজকুমারের নিকট পরান্ত হইলেন দেখযা দণ্ডপাণির কনা! 

দাঁনে নিরতিশয আঁগ্রহ্থ জন্মিল | তিনি জানিতে ন| পারি! লোকের 

কথাঁষ এরূপ সন্বদ্ধে অসম্মত হইযাঁছিলেন বল্লিযা লজ্ডিত হইলেন এবং 



নব প্রবন্ধ ৷ ১৯ 

কগিলবান্তর রাজ! ও তাঁ্কার তনঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন | 

বুদ্ধদেব বলিলেন “মনুষ্য মনুষ্যকে হূর্ষল বা অনুপযুক্ত বিবেচন! করা 

কিছুই আশ্চর্ধ্যের বিষধ নহে, মনুষণ স্বভাবত:ই ছুর্মল,"জ্ঞানও অনন্ত । 
আমার জ্ঞান-গৌ'রৰ কিছু নাই, আপনি কোন অপরাধ কবেন নাই, 
ক্ষমা! অপরাঁধের অনুবর্তী, আপিন কেন ক্ষম! প্রীর্থন! করেন? 
তাহার পিতা দগ্ুপাঁণিকে বৈবাহিক পে গ্রহণ কবিলেন। 

পরিণয জম্পন্ন হুইল, নবদম্পতীব মিলন সুখোঁৎপ দন করিল) 

কিন্তু রাজপুত পুর্ব জীবন, মৃত্ভা, প্রভৃতি বিষ অনুশীলনে নিবত 
রহ্িলেন। তিনি বলিতেন “পৃথিবীতে কিছুই নিত্য নয, কিছুরই 

প্রকৃত অস্তিত্ব ন(ই। কাঁঞ্ঠে কাঁষ্ঠে সহধর্ষণে যেকপ অগ্নি উৎপাদিত হয 

জীবনও তদ্রপ ,--এই ভ্বলিয! উঠিল, এই নির্ব(ণ,হইল;_ কোথা হইতে 
আদিল কৌঁথাষই বা চলিষ! গেল আমর! জানিতে পাই না| যেমন 

বীণার শব্দ কোথ| হইতে উদ্ভব হইব কোঁথ।য লীন হু দেখা যাঁধ না, 
জীবনও তদ্রপ। জ্ঞানীগণ শুনুসন্ধান করিম! কিছুই স্থির করিতে 
পারেন না। অবশ্যই এমন কোন শ্রেষ্ঠমনীযা, কোঁন অনন্ত জ্ঞান বর্ত- 
মান আছে যাহাতে আমর! শীন্তিলাঁভ করিতে পাঁরিব। যদি সেই 

শান্তির বিষষটা আমি ল/ভ করিতে পারি, তবে এ বিষষে মানবমনে যে 

গভীর সন্দেহ, গাঁট অন্ধকার আছে তা্ছা মোচন করিতে পাঁরিব + যদি 

আমি স্বযং মুক্তি ও স্বাধীনতা লভ করি, সংসারস্থ সফলকে মুক্ত ও 

স্বাধীন করিব।” 

তনযের বিষমত| সন্দর্শনে রাজা নিরতিশয ছুঃখিত থাঁকিতেন, 
তীছাঁর মনোমালিন্য দুর করিতে যত্বের ক্রটি করেন নাই। কিন্তু কোন 
ফল দর্শিল নাঁ। অঁত্যেক ব্যন্তির নযনপথে প্রতি দিন শত শত ঘটন! 
উপস্থিত হইতেছে, কিন্ত সকলেই মে মকল উপেক্ষা করে, কেহ তৎ- 

প্রতি দৃক্পাতও করে ন|| বুদ্ধদেব এইৰপ তিন চারিটী সামানা ঘটনা 
হইতে জীবনের গতির যে জাশ্চরয্য পরিবর্ধন ঘটাইবাছিলেশ। তাহা 
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'পর্ধালোচনা করিলে ভীহার হদয কেমন প্রশস্ত এবং আত্মা কতদুর 
বিমল ও উন্নত ছিল তাহা সহজে বুঝ! যহিবে। 

একদা! রাঁজকুম্মার শকটারোহথে নগরীর পুর্ব দ্বার দিয়া বহির্গতি 

ছুইযা|! আপনার একটী উপবনে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে 

দেখিতে পাইলেন, একটী বৃদ্ধ এক পার্ে বসিয়া আছে | তাহার 

শরীর নিতান্ত বীর্যযহীন ও অবমন্ন, কেশ পলিত, দত্ত সধলিত এবং মাংস 

লোলিত হইযাঁছে। পরিষ্কার ভাবে একটী শব্দ উচ্চারণ করিতে পাঁরে 
তাহার এবপ ক্ষমত! ছিল না, সমস্ত শরীর করধত ষটির ন্যাঁ কম্পিত 

হুইতেছিল। বুদ্ধদেব শকটবাঁনকে ভিজ্ঞাঁস। করিলেন, “একে? ইস্ছার 
এ অবস্থা কেন? ইহার পরিবারম্থ সকলেই এইবপ, না পরিণাঁমে মনুধা- 

মাত্রেরই এই দশা ঘটে ?” 

শকটবাঁন বলিল, “মহাঁশয ৷ এই ব্যক্তি বার্ধক্য প্রযুক্ত জরা গ্রস্ত 

হুইযাঁছে। এক্ষণে ইহার পুর্ববব, ইদহিক বল কি বুদ্ধি বিবেচনা নাই। 
ইহাঁর আত্মীয় স্বজনও এক্ষণে ইহাকে ঘণ! করে। নিতান্ত নিরাশ 

হওযাঁতে এ দশ1 ঘটিযাঁছে | উদ্যানের কোন বৃক্ষ শুদ্ধ হইযা গেলে 

লোকে যেমন তাঁহার আদর করে না, রৃদ্ধ অকর্্ণ্য হইলে লোকে 
ভাহাকেও তদ্রপ অবজ্ঞা করে । এই অবস্থা কেবল ইহাঁরই পরিবারে 

ঘটে না, প্রতোক পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তির এইপ্রকাঁর ঘটে”-যৌবন 

বার্ধক্যের দ্বার! পরাঁজিত হয। আঁপনার পিতা, মাতা, আত্মীষ স্বজন, 
বন্ধু বান্ধব সকলেরই এক দিন এই দশ! ঘটিবে। আপনার রূপবতী 

সহ্ধর্দদিণীর কুলুম সুকুমার অঙ্গলতিক1, আপনার দেবকাঁন্ত মনোহর দেহ 
সকলই এই অবস্থাষ পরিণত হুইবে 1” 

শাঁকযসিংহ বলিলেন, “হাঁয ' মনুষ্যের! কি এমনই অজ্ঞান, এমনই 
ক্ষীণচেতা| ও নির্ধবোধ যে যৌবনের মাঁদকত প্রযুক্ত বার্ধক্য আঁসি- 

তেছে এ কথা ভুলিযা যাঁষ। শকটবান। শকট ফিরাইযা গৃহাভিমুখে 
চল। আমার আমোদ প্রমোদে প্রযোজন নাই। আমিও ছুই দিন 
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পরে এই দশ! প্রাণ হইব, আঁমি বৃথ! আঁমোদে ছুইদ্িনকাঁল নট করি 
কেন ?* শকট ফিরাইযা গৃহগ্নমন করিলেন। বৃদ্ধের প্রতি দঘাপ্রকাঁশে 

বিস্বৃত হইলেন ন| |" 

এক দিন বুদ্ধদেব নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয! প্রমোদবনাভিমুখে 

গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, জরা ক্রান্ত কগ্ন ক্ষীণদেহ 
ধূলিধূনরিত এক ব্যক্তি পড়িযা আঁছে। তাহার আত্বীষ বান্ধব কে 

নাই, আঁবাঁসগৃহ নাই, নিশ্বাস প্রশ্বীসের উপযুক্ত বল শরীরে নাই, 
মে আপনার ভীষণ মূর্তি দেখিয আপনিই ভীত হইতেছে, প্রতি 

মুহূর্তে ভীষণতর মৃত্যার প্রতীক্ষা! করিতেছে | শকটবানকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া যখন বিবরণ জ্ঞাত হইলেন, তখন রাজকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস 

পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন “ছা | পৃথিবীতে মনুষ্যের স্থাসথা স্বপ্না 
বন্থাষ ক্রীডাঁর ন্যায় নিতান্ত ক্ষণস্থাধী ও অনিত্য | যাঁতনাঁয এবং 

অন্ধকাঁরময ভবিষ্যৎ ভাঁবনাঁ এইবপ ভযই উপস্থিত হয! এমন 

অজ্ঞান কে আঁছে যে, পে আপনার স্ববপ ও পরিণাম জানিযাঁও 

আমোদ এমোঁদের বিষষ চিন্তা করিবে?” রাজকুমার কগ্নের চিকিৎ- 

সার্থ বিহিত বিধান করিযা নগরে প্রত্যান্ত হইলেন । 

এক দিন পশ্চিম তোরণপথে নগ্র হইতে নিষ্কণন্ত হুইযা যখন 

প্রমোঁদে ছ্ঘানাভিমুখে যাইতেছিলেন, দেখিপেন, পথিপাঁশ্থে” একটা 
বজ্জারত মৃত দেস্ছ রহ্যাছে। মৃতব্যক্তির আত্বীয বন্ধগণ নেই দেহ 

বেইন পূর্বক ক্রন্দন করিতেছে । * তাহাদের হৃদযবিদারক কাঁতবোক্তি, 
বক্ষে করাঁঘাত, ধুলি নুষ্ঠিত দেহ প্রভৃতিতে সকলের হৃদয ব্যথিত 
করিষ! তুলিযাছে। সে শোঁচনীষ দৃশ্য সন্দর্শনে রাঁজবুমার শকট 

চালককে 'সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, «ছাঁষ ! যে যৌবন বাদ্ধকো 

নফট করিবে, মে যৌবনে ধিক যেস্থাস্থা শতরোগে নাঁশ করে, 
মেস্বাস্থোে ধিক্ঃ যে জীবন এমন ক্ষণভঙ্গর সে জীবনকেও ধিক্! 

আহা! যদ্দি রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু না থাঁকিত , যদি কেহ চির- 
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দিনের জন্য এই সকলকে বন্দীস্ব্$প রাঁথিতে পাঁরিত ; তবে হয়ত | 

পৃথিবী প্রকূত মুখের স্থান হুইত।” তিনি শকটবাঁনকে শকট প্রত্যা- 
বর্তনে আঁদেশ দিষ! বলিলেন «এক্ষণে মুক্তিমা্গ দেঁগিতে হয |” ইহার 
পূর্বে তীহার মনের এই গুঢ ভাঁৰ আর বাঁকো প্রকাশ হয নাই | 

অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবনে কোঁন পথ অবলম্বন করিবেন এইৰপ 
অনিশ্চয চিন্তাষ সময যাঁপন করিতেছিলেন| পারশেষে এক দিন 

উত্তর তোরণ পথে ভ্রমণ করিতে যাইবার সময একটী অন্নানীকে 

দেখিতে পাইলেন। সেই দিন তীহাঁর জীবনের কার্ধ্য নির্বাচিত 

হইল।| হন্ন্যাসীর প্রশান্তমূর্তি, অবনত মস্তক, এবং নিমীলিত নেত্র 

দেখিষ! রাঁজকুমীর তাঁহাঁকে সংযতেক্রিষ যে।গী বলিষ। মনে করিলেন | 

শকট চালককে ডিজ্ঞাসা কাঁবলেন “এ কে? সেবনিল “মহই।শয । 

এ এক ভিক্ষুক | জমস্ত আমোদ প্রমোঁদ ও বৈষধিক সখ বাসন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক এ এইৰপ কঠোর ব্রতাঁকলম্বনে জীবন যাঁপন করে | আপ- 
নার ইন্দ্রি ংযমই ইহার একমাত্র চেট1| * এব্যন্ডি যোগী হুইযাছে। 

ইহার ক্রোধলোভাদি রিপু নাই, অন্যের উন্নীতি দেখিলে মাঁৎসর্ধযপরও 

হয় না, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ কবিষ] শান্তিনুখে বিচরণ করে।” বুদ্ধ 

বলিলেন “ভাল বলিষাছ। কুধীগণ ঘে।গী-জীবন পবম পবিত্র ও সুখ- 

কর বলিষ! সর্বদাই প্রশংসা করিষ! গিষাছেন। যে পথে উত্তেজন। 
হইতে মুক্ত থাঁক1 যাষ, বিশ্বব্যাপিনী আঁশ যাহীর নিকট আঁলিতে 

পারে না, রো শোক প্রভৃতির মর্দ্দদাহ, স্বার্থের অবিরাম চিন্ত। যে 
পথ স্পর্শ করিতে পাঁরে না, আমার মেই পথই অবলম্বনীয | আঁমার 

পর অনেকে এ জীবন অবলম্বন করিবে | এই পথে আমর! প্রকৃত 

সুখ ও অমরত| লাভ করিব |” 
বুদ্ধ রাঁজপ্রস।দে প্রতিগত হুইয| আপন পিত| ও পত্বীর নিকট 

সংসার ধর্ম পরিত্যাগ বাসন! প্রকাশ করিলেন । কোমল-হৃদয! 

গেোঁপাদেবী সজলনয়নে ককণ বচনে শত অনুনয় করিলেন, স্বামীকে 
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গুছে রাঁিতে যত্বের ত্রুটি হইল ন|। কিন্তু ভাহাঁর প্রার্থনা বিফল 
হুইল| তখন তিনি কান্তান্গামিণী বনবিছারিণী সীতা দেবীর ন্যাষ 
শ্বমীসঙ্থ গমন করিরাঁর অভিলাষ প্রকাঁশ করিলেন। সে আশাও 

ব্যর্থ হছইল। রাজা পুত্রকে নানা কপ উপদেশ দিলেন, কতমত অন্ু- 

রোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাতেও ফল দর্শন না! দেখিণ! রাজকুমার 
গৃছ হইতে বহির্গত না হন, পলাঘন করিতে না পারেন, এই অভ্ভি- 

প্রাীধে কযেকজন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন | একদিন নিশীথ সমযে 
পিতৃনিযোজিত প্রহরীগণ নিদ্রিত হুইলে বুদ্ধদেব রাঁজপ্রাসাঁদ হইতে 
বহ্ির্গত হইলেন, একভন ভূত্যধাত্র অন্ুগমন করিল। অবশিষ্ট নলান্রি 

অশ্থচালনা! কারধ। প্রত্যুষ সমষে ভূত্যের নিকট অশ্ব ও আঁভরণাদি 

প্রদান পূর্বক তাহাকে কগিলবাস্ত রাজধানীতে পাঁঠাইয| দিলেন | 

অনন্তর নিতান্ত দীনবেশে বৈশালী ন।মক স্থানে গমনপুর্বক এক 

প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্মণের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যযন আবন্ত করিলেন । এ ত্রাক্ষ- 

ণের তিন শত শিষ্য ছিল! যখন ত্রাক্ষণ যতদূর শিক্ষাদান সমর্থ 
ভাঁহ। আধত হইল, শাক্যসিংহ তখন ভগ্ন হৃদষে স্থ্খনান্তর গমন করি- 

লেন; মুক্তিমার্গ প্রান্ত হইলেন ন!। ইতঃপর তিনি রাঁডগৃহের আর 
একটা ব্রংক্ষণের মিকট গিবা দর্শন এবং যোৌগশাস্ব অধ্যযন করিতে 

লাঁগলেন। রাজণূহ এ সমযে মগধ বাঁডোর বাঁজধানী ছিল। শাস্ত্রে 

যেবিষষ অনুসরণ করিতেছিলেন তাহা প্রাপ্ত হইলেন ন।; তাহার 

সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাঁইল| ্রান্মণেব সাত শত ছাত্রের মধ্যে, বুদ্ধের 

সারল্য, সত্যপ্রিষতা, বুদ্ধি এবং নিঃন্থার্থ ব্যবহার দুফে অনেকেই তী'হাঁব 

বাধ্য হইযাছিল। পবিশেষে উৎকৃষ্ট শিক্ষা, বিপুল শাস্ত্র জ্ঞান এবং 
পাঠচ জন অহাধ্যাঁধী সঙ্গী লইঘা সন্ন/স ধর্ম এ্রহণার্থ রাঁজগৃহ পরিত্যাগ 

করিলেন। উকবিশ্ব নামক পল্লীর সমীপবত্ী নিভৃত অরণো গমন- 
পূর্বক তপন্ধীর ন্যা যোগ সাধনে নিবিষ্ট হইলেন | এই ভাঁবে ছষ 
বৎমর কাল অতিব।হছন কর।র পর তীাহীর বোধ হইল সঙ্গী ধর্ম 
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মনের শান্তি বা মুক্তিমার্ প্রদান কর! দুরে ধাঁকুক বরং তৎপরিবর্তে 

অন্তঃকরণ নানা চিন্তীষ কণ্পুষিত এবং সত্যের পথ হইতে অপসারিত 

রাঁখে। তখন তাহার বাঁশপ্রস্থ ধর্দে বিরাগ জন্মিল, কঠোরতা এক- 
বাঁরে পরিভ্যাগ করিলেন | জঙ্গীষ পণচ জন তীহাঁকে ছাঁডিয! চলিষা 

গেল। তীহীর হৃত্বোধ হুইল, লোকে জীৰনূকে কষ্ট দিলেই ঈর্খবর 
সন্ভষ্ট হন ন1 | রোগ, শোঁক, জরা, মৃত্যু হইতেও অব্যাহতি পাঁওষা 
যায ন|| স্থির হৃদযে গন্তীর চিন্তার পর তীহার মনের ধারণা দৃঢ় 

বিশ্বাসে পরিণত হইল | ত্রাক্ষণের প্রদর্শিত চিরপ্রসিদ্ধ চতুর্াশ্রমের 
বিকদ্ধে এই হৃতন সত্য নির্ণঘ করিলেন | বোঁধি তকমূলে গন্তীর 
চিন্তার পর এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, সাঁধনাঁধ সিদ্ধ হইলেন, বলিয!] 

তদবধি তিনি বুদ্ধ নাম গ্রন্থ করিলেন | 

কিছু দিন গত হুইল। এই সত্য অন্যের নিকট প্রকাঁশ করিবেন 
কিনা সর্বদা! ভাবিতে লাঁগিলেন। পরিশেষে প্রকাশ করাই স্থির 

হুইল প্রকাঁশের ফল অতি চমৎকার, অতি মহৎ লক্ষ লক্ষ 

লোকের অনূষট বুদধদেবের মনের সংশয-দোঁলাঁয আন্দোলিত হইতে 
ছিল, তীঁহার সংকণ্পের সহিত সে সমস্ত মীমাংসা] হইযা গেল। 

্রাহ্ষণগ্রণ শত সহত্র যুগ পরিশ্রম পূর্বক যে প্রাধান্য পন করিষা- 

ছিলেন, কোঁটি কোটি লোকের হৃদয হুইতে মুহূর্তমধ্যে তাহা হুর্য্ো- 
দে কুড্বটিকার ন্যায অন্তহ্িত ও অনন্ত বায়ুবাশিতে লীন হইল। 

ললিভবিস্তরের গ্রন্থৃকাঁয লিখিযাঁছেন, বুদ্ধদেবের সংকপ্প স্থির 

হওযার পর তিনি হিন্দুরর্মা ও সর্ববিষ্ঠার কেন্দ্রভুমি বাঁরাঁণসীতে উপ- 

স্থিত হইলেন | তথাঁষ যে পাঁচ জনে তাহাকে পরিত্যাগ করিখা! গিয়া 

ছিল তাহারাই প্রথম শিষ্য হইল । এবং আরও তিন শত ব্যক্তি তাঁহী- 
দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। অনন্তর মগধেশ বিশ্বীশর বুদ্ধকে 

আপন রাজধানী রাজগৃছে আহ্বান করিলেন । সেখানে কাঁলান্তক 

নামক মন্দিরে এবং গৃং শৃঙ্গ নামক পঞ্চ পর্বভ শিখরে দণ্ডাষদান 
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হইযা শাক্যনিংহ অনেক সুদীর্ঘ বতুতা প্রদান করেন | জারিপুল্র, 
কাত্যাঁষন এবং মৌদগল্াধন তাঁহার প্রধান শিশ্যত্রয় এই ছানে ভীঁহার 

সঙ্থিত মিলিত ছুয। “ূর্ভাগ! রাজ! তাঁহার কৃত পুত্র অজাতশক্র কর্তৃক 
হত হইলে বুদ্ধদেব গঙ্গানদীর উত্তরবর্ভা শ্রাবন্তী নামক স্থানে অবস্থান 
করেন। তথাঁধ অনাথ পিগুদ নামক এক ধনাঢ্য বণিক তীহাকে এবং 
তাহার সঙ্গী শিষ্যবর্গকে অবস্থান জন্য এক জুরমা হন্দা প্রদান 

করেন। আঁবস্তী কোঁশল রাজের রাজধানী | বুদ্ধদেবের অধিকাংশ 

বন্তৃতা এই স্থানে প্রদত্ত হঘ। সেই প্রদেশের রাজ! এ্রসন্নজিৎ, ভাঁহাঁর 
ধর্ম গ্রহণ করেন। দ্বাঁদশবর্য অতীত হইলে বুদ্ধদেব আঁপন পিতাঁর 
নিকট কপিলবাস্ত রাজধানীতে প্রত্যাগত হন | কথিত আছে, তিনি 
মনুষ্যের অদাধ্য অনেক কার্ধ্য সাধন পূর্বক শাক্যবংশীষ সকলকে 

আপন মতাবলঘ্বী করেন । তাছার সহ্ধর্দিণি তাহার ধর্ন্মীবলম্মিনী 
হন। তাহার মাতৃম্বন| স্ীলোকদিগ্সের মধ্যে সর্ব প্রথম বৌদ্ধ মতে 

দীক্ষা! পাঁন। নানকপত্বীর ন্যাফ গোপাঁদেবী ক্রোধ পরবশ হুইযা 
আপনার দেব্ছুল্লত স্থামীকে পরিত্যাগ ও অন্য স্থামী গ্রহণ করিষা- 
ছিলেন ন!; প্ররুত সাধী পতির প্রতিগমন প্রতীক্ষাঁষ দ্বাদশ বৎসর 

বনিযাছিলেন, যুগান্তে স্বামী দর্শন করি! নিরতিশয় সুখী হইলেন । 
বুদ্ধদেব আর এক বাঁর রাঁজগৃহে গমন করেন | তখন তাঁহার পরম 

শত্র, আপন পিতার প্রীণহন্ত। অজাতশক্র আপন পাঁপের জন্য অন্তু- 

তপ্ত হুইযা সমস্ত ছুষ্কন্ম পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন 
এবং শত সহত্র অন্ুচর সর সহ বৌদ্ধাধর্দ গ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ প্লাজ- 
গৃহ পরিত্যাগ করিষ। আসিবাঁর মধ যখন গঙ্গ। পার হইতেছিলেন 

তখন এক প্রস্তর খণ্ডে দণ্ডাযমান হইয| রাঁজগৃহের দিকে মুখ ফিরিয়া 

আর্র চিত্তে বলিযাঁছ্িলেন, “রাজগৃহু এই শেষ দেখিলাম |” 

তিনি বৈশালীও দর্শন করেন | নগরবানীগণের নিকট বিদায় 

হুইযা কুণী নগরের সমীপস্থ হইলে বুদ্ধদেবের শরীর অবসন্ন হুইয! 

৪ 



২৬ শাক্যমিংহ। 

আমিল্স। একটী শলির্ক্ষের ছাঁযাঁ উপবেশন করিলেন সপ্ততিবর্ষ 
বধলে সিদ্ধার্থের মূল্যবান জীবন দেহ হইতে অন্তর্িত হইল | 

'যে সকল মঙ্থাপুকধ আপনাদিগের অসাধারণ ক্ষমতাবলে কোঁন 

নৃত্তন মত প্রবর্তিত করেন, তীহাঁদের মধ্যে তুলনা করিলে শক্তির 

হ্থযনাতিরেক হইলেও তীছার! প্রত্যেকেই যে অতি প্রধান লোক 
তাহাতে আর জন্দেহ হইতে পাঁরে না। শ্বীষীষ ধর্ম প্রবর্তক যীশু- 
স্রীট, মুমলমানধর্মম প্রণেতা! মহম্মদ ঃ শিকগুক নানক ১ বৈষবসন্পর- 

দাষের নেতা চৈতনাদেব ঃ শৈব মত প্রচারক শঙ্করাচার্ধ্য,--ধ।ছর 
দিকে দৃষ্টিপাত করি তীহারই অনাধাঁবণ ক্ষমতাঁর পরিচয গাঁপ্ত হই! 
ইহাদের প্রত্যেকেই তীক্ষবুদ্ধি, অসাঁধাবণ বাগিতা, অবিচলিত দৈর্যা। 
প্রগাঁচ গীতীর্যা, সত্যান্নরাগ্ প্রত্বতিতে আপনাঁদের সমশ্রেণীস্থ মনুষ্য- 
দিগ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিযাছেন | বুদ্ধদেব এসকল 
ব্যক্তির মধ্যে কাঁহ| অপেক্ষাও স্থ্যুন.ছিলেন ন1) 

কেবল উল্লিখিত মান(সক শক্তি প্রভৃতিই যদি তাহার সর্ঝস্ব হইত , 
যদি ভিনি ধর্ম্মের জন্য রাড্য ধন পরিজন সমস্ত পরিত্যাগ না করিতেন £ 

তবে লোঁক-হৃদযে যে বহু বিস্তৃত রীজ্য সংস্থাপম পূর্বক অলেকিক 
কীর্তি রাঁখিষ! গিষাঁছেন, তাহা কদাঁচ পাঁরিতেন না। ঈর্ববের অস্তিত্ব 
বিষষে তাহার অতি দৃঢ় বিশ্বীদ ছিল + নকল প্রকার সৎকাঁ্যেবই আদর 

করিতেন, “অহ্িংনা সনাতন ধর্ম* বলিধা সকলকে শিক্ষা দিতেন, 
এবং আঁপন পবিত্র দৃষ্টান্তে সংসারে সকলকে পবিত্র করিতে চে! 

করিতেন । তাহার প্রগাচ বুদ্ধি দর্শনশান্ত্রের আলোচনা আরিও তীক্র 
হুইযাছিল, প্রত্যেক বিষধ মনে মনে দীর্যকাল অনুণীলন করিতেন , 

মনে কোঁনবপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে তন্ন তন্ন করিষ! 'তাঁহ। মীমাংস! 
করিতেন, মীমাংসার পর মনে যে ধারণ! জন্ঘিত, সেই ধাঁবণাঁর উপর 

বিশ্বাস স্থাপিত হইত | সেবিশ্বাদ এত দৃঢ়, এত অবিচলিত যে, হিমাঁ- 

চল সচল হইলেও তাহার সে বিশ্বাম বিচলিত হইত না। 



নব প্রবন্ধ! ৭ 

্রা্মণ্যধর্দের সম্পূর্ণ প্রভাব সমঘে বুদ্ধদেব আঁপন ধর্ম গ্রবর্তনে 

বিল্লপে ক₹তকারধ্য হইলেন বুঝিতে হইলে তাহার মতের গুড় মর্ম অব- 

গত ওফ! কর্তব্য । কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহ! আলোচিত হইতে 
পারে ন।| প্রথমতঃ, “মনুষ্যগণ মধ্যে সকলে সমান, লঘু গুক নাই? ) 

দ্বিতীবতঃ «্থিংসাঁর অভাবই ধর্ম, ভাঁবই অপর্না ঃ ধর্মের ফল নির্বণ- 

মুক্তি” শাঁকাসিহহের এই কথা কৰটী সন্বদ্ধে কিছু লিখি গ্রশ্তাৰ শেষ 
করিব | 

সংসার বৈষমাপূর্ণ । রাজ! প্রজা, বিদ্বান মূর্খ, ধনী নির্ধন, কুলিন 
অরুলিন, সুন্দর কুৎসিত প্রভৃতি সমাজ ও অবস্থাগত বৈষমো সংসার 

চিত্রবিচিত্র | ভারতবর্ষের প্রাক্কীতিক অবস্থ। এবং সাঁমাঁজিক বন্ধনে দেই 

বৈষমা আরও বৃদ্ধি করিখাছিল। ত্রাণদি বর্ণ চতুষ্টযে এবং ক্রমাগত 

বরশশঙ্করে অসমানত্ব এতদূর স্পট পরিলক্ষিত হইত যে, ভাঁহাঁতে কোন 
রূপ পরিবর্তন ন! হইলে সংসার চলিত পারেনা| কি উপাঁসন। প্রণালী, 

কি জীবন যাত্র। নির্বাহোপযোঁগী কার্যাকলাপ, কি খণ গ্রহণ, যেদ্রিকে 

দৃ়িপাঁত করা ঘাইত, পক্ষপাঁত যেন সর্বত্র বিরাজ করিত। সাধারণ 
লোকে ব্রাঙ্ষণ-প্রবর্তিত মতের প্রতি বিরক্ত হইফাঁছিল। ক্বাঁধীনতা ও 

শ্রে্ঠত৷ লাভের বামনা প্রত্োক হৃদযে বলবতী, ভাহার নাশ হইলে 
দকলেই অসম্ভু্ট + মনের পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রহিল না দেখিয! সকলেই 

বৈরক্তি প্রকাশ করিত| তআঁবার ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা 
সেই সমযেই লাভ হয | ন্যাঘের কুট প্রশ্নের মীমাংসাঁধ লৌকের মন 
ধাবিত দ্থিল। এক দেশ-দশা পাঁঠকগণের সাঙ্থাদর্শনাদির অকাটা 

প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষষেও অনেকের সন্দেহ হইতে লাগিল। 
কপিল যাা*সিদ্বীন্ত করিতে পারেন নাই, তাহ! আঁর মীমাংসা! হইবে 
ন। বলি অনেকের ধারণা হইল | সেই ভযঙ্কর সমযে গৃধূশ্জ পর্বতের 

পঞ্চ নীর্যোপরি দণ্ডাযমাঁন হুইযা মহাবাগ্মী মহাপডিত বুদ্ধদেব তারম্মরে 

বভ্:ত| করিলেন, “সকলে সমাঁন। মন্ুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ লাই; ঈর্বার 



২৮ শীক্যসিংহ। 

ভেদ জ্ঞান করেন না, সেই পরাৎপর পরমপুকধ প্রকৃতির বিশাল বঙ্গে 

ভাইয়া বজ্তগন্তীর স্বরে বলিতেছেন, অনিলের জ্বন্ স্বন্ শব্দেঃ 

তটিনীর কল কল রবে অশনির শ্রতিকঠোর ধ্বনিতে এই ঘোঁষণ! 
করিতেছেন, কাহার ন্ট সকলে সমান, লঘু গুক নাই, ইতর বিশেষ 
নাই। যে অনন্ত প্রত্রবণ হইতে এই অখিল বিশ্বসংসাঁর উৎপন্ন হুই- 

মাছে ভাহাঁতেই সকল বিলীন হইবে, মহানির্বাণে বিশ্বত্রক্ষাগড অনন্ত- 

নিদ্রা নিদ্রিত রহিবে। আতর অবমানন!| করিও না, আত্বার উপর 

কাহারও কর্তৃত্ব চলে না» আতা স্বাধীন, আত্ম! ঈশ্বর, সর্ঝভুতে একই 
আঁ! বিরাজমান £ সকলে এক, সকলে সমান |৮ 

“সকলে সমান” মন্ত্রের ন্যাঘ এই মহাঁবাক্য কোটি জীমৃতমন্দ্রব, 
নিত হুইল | সেই মহাশব্দ হিমাচল হইতে কুমারিক| পর্য্যন্ত ধাঁবমাঁন 

হুইল | মহ্থার্ণবে প্রতিধ্বনিত হই সিংহল, সুমাত্রা, জাঁব প্রভৃতি দ্বীপ 
বাসীগণকে জাঁগরিত করিল, পর্বত পরম্পরা প্রতিধধনিত হুইযা 

তিব্বত, চীন, তাঁতী প্রভৃতি বহু বিস্তৃত রাজ্য সকলে তুমুল কোলাহল 

উদ্ধিত কর্সিল| সেই বিশাল শব্দে আর্ধধর্দোর ভিত্তিভূমি পর্য্যন্ত 

কম্পিত হুইযা উঠিল। বৌদ্ধধর্দ্ের খরশ্োতে অমস্ত ভারতভূমি ভালিযা 
গেল। সকলে কহিতে লাগিল, “আর প্রধান মানিব না, আর 

আঁতকে অন্যের নিকট উৎসর্গ করিব ন11” 
“অহিংস! সনাতনধর্স' জ্ঞানে ক্ষত্রিষগণ অন্ত্র পরিত্যাগ করিষা মন্তক 

মুগ পূর্বক ত্রিদণ্ড ধারণ করিতে লাগিল, সংসারে বিরাগ হইযা 
নির্বাণ (নাশ নহে, তত্বজ্ঞান ) কামনা অনেকে চির-কৌ মার্্য ব্রতীব- 

লগ্বন করিল, সমাজে এবং ধর্মে ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটিয! উঠিল । ধর্মো্বত্ব- 

গণের নিকট বৌদ্ধের নির্বাণ, বৌদ্ধের মত রহিল না, তাহার তিরো- 
ভাবের পর অপ্প দিনে অনেক পরিবর্তন ঘটিল,অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 

পর্য্যন্ত স্বীকার করাও কর্তব্য বৌধ করিল না। পরিশেষে আর্ধ্ধর্দথ 
রঙ্ষার্থ অগ্নিকুলোস্তব বীরগণ কিরূপে নাস্তিক বিনাশ করেন, প্রমুরা 



নব গুবন্ধ। ২৯ 

: বহলীধ রাঁজগণ বিরূপ নেপাঁল, ভুটান ইত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য স্থান 
হইতে বৌদ্ধধর্ম বিদুরিত করিধ! ব্রাক্ষণ্য ধর্ম পুনঃ স্থাপন করেন? 
ইতিহাঁসজ্ঞ পাঠিকগণ তত্বাবৎ অবগত আছেন । 

শাক্যসিংহ যে স্থানে রাঁজাভরণ পরিত্যাগ পূর্বক দীনবেশে ভূত্যের 
নিকট বিদায হন, ললিতবিস্তর নাঁমক গ্রন্থে লিখিত তাঁছে, উত্তর 
কাঁলে সেই স্থানে ভাঁহার ম্মরণার্থ একটী স্তম্ত নির্দিত হয। প্রসিদ্ধ 

চীন দেশীঘ ভ্রমণকারী হাইওযেন সাও. কুশীনগরে গমন সমযে 
অরণ্যের নিকট একটী স্ত্ত দেখিতে পাঁন, বিহ্বারাধীশ অশোক এ 

স্তত্তটী নির্দীণ করান। এ স্থান গোরখপুর হইতে প্রা পঞ্চাশ মাইল 

দুরে দক্ষিণপুর্ব প্রান্তে স্থিত আঁছে। বুদ্ধদেবের তিরোভাঁবের পর প্রা 
সার্ধ দ্বিহআ বৎসর অতীত হুইযাছে » ভারতবর্ষে কত উপপ্লীব, কত 

রাজার পরিবর্তন, কত ধর্মমাদ্রোহ ঘটিযাঁছে, কিন্তু তদ্যাঁপি সার্ক পঞ্চ 
চত্বারিংশ কোটি লোকে অভি আঁদভ্রর সহিত তাহার প্রবর্তিত ধর্দের 

অনুসরণ করিতেছে। 

ধর্ম প্রচারকগণ মধ্যে কেহই সিদ্ধার্থের ন্যায অল্প সমযে কৃতকার্য 
স্ছন নাই। ওীহার প্রচারিত ধর্মে মুসলমান ধর্দ্দের ন্যাষ প্রলোভন বা 
শোণিত ত্োত অথবা হন্ছু ধর্মের ন্যা কঠোঁরত| নাই, ,যীশুত্রীষ্টের 
ৰহু বিস্তৃত ধর্মের ন্যাঁধ তাহাতে শভ শত মতভেদ নাই, বৌদ্ধের 

মত শারদীয চত্দ্রমার হুম্সিধ কৌমুদীর ন্যায় ততি পবিত্র ও নির্মল। 
শিষ্যগণের চেষ্টা সেই নির্মালতীষ কাঁলিম! স্পর্শ করিঘাঁছে জভ্য, 
কিন্ত তখাপি শাক্যসিংহ-প্রবর্ভিত ধন্দ অনন্ত কাল পর্য্যন্ত কোটি কোটি 
লোকের আঁধ্যাত্িক রাজ্যে রাজত্ব করিবে সন্দেহ নাই। 



নণশেরার-সৎ গ্রাম । 

প্রতিভাশালী মহাঁপুকষগ্গণ অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে নিতান্ত সাঁমা- 

ন্যাবস্থা হইতেও কতদূর উন্নতি লাঁভ করিতে পারেন, পঞ্জীবকেশরী 
মহ্থারাজি রণডিৎ সিংহ্থের ঘটনাপূর্ণ' সুদীর্ঘ জীবনরত্ব ভাছাঁর প্ররু্ট 

দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি বিরূপে সমগ্র পপ্তাঁব দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, 
কেমন অলৌকিক পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক সর্কজনলষণীয সংসারের 
নন্দন কাঁনন কাশ্মীর রাঁজা হস্তগত করিযা! আঁফগানিস্থানের ছুরাণী 
বংশীষ রাঁজগণকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করেন, ইতিহাস প্রিষপাঁঠক 

মাত্রেই তত্তাঁবৎ অবগত আছেন! এস্থলে তীঁছার জীবনের অর্ধ প্রধান 

ঘটনা--নওশেরার যুদ্ধ বিবরণ সংক্ষেপে প্রকটন করিব | 

যেৰপ আভ্যন্তরিক গোলযোগ, ও ছুর্লতাস্থত্র অবলম্বন করিষ! 

মন্মদঘোরী ভারতবর্ষে প্রাবেশ পূর্বক পৃথীরাজকে পরাভূত করেন, 
দূরদর্শী মহারাজ রণজিৎ নিংহ আফগানিস্থানের তদানীন্তন অবস্থা পর্যা- 

লোচন! করিষা সেইৰপ সুযোগ দেখিতে পাঁন| সরদার ফতে খা 

তাহার ভ্রাতৃগণের সহিত নিরন্তর বিবাঁদ বিসম্বাদে নিরত থাঁকাঁতে 

দেশের শাসন প্রণালী নিতান্ত উচ্ছ্জ্থল এবং সৈনিকবল ছূর্ধল হুইমা 

পড়িবাছিল। রণজিৎ সিংহ সেই সুযোগে পেশোয়ার প্রদেশ হস্তগত 

করার বাসনা! করেন! এই আকাঙক| বু দিন পূর্বেই তীহার মলে 

উদ হইযাঁছিল। তাহা পূর্ণ করণার্থ আটকের ছুর্গটী অধিকার করিযা- 
ছিলেন । এক্ষণে বিপক্ষ রাঁজ্যে প্রবেশ-দ্বার নি উক থাঁকাতে মহা 

রাঁজের মেনাগণ অনাষাঁসে অগ্রসর হইল | লুর্ঘা, চত্্র, প্রমুরাবংশীয 

বীরগণের পর এই প্রথমবার ভাঁরতবর্ষাঁষ রাজা যবন রাজা আক্রমণে 

চলিলেন। ১৮২৩ শ্রীষ্টাদ্বের প্রাতঃম্মরণীঘ ১০ই মার্চ ভারতবধায় 
বীরগণ লিদ্ধু নদ অতিক্রম পূর্বক আফগান রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। 
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আঁফগানিস্থীনের তদানীন্তন প্রধান সরদার আজম খা তপনপ্রতাঁপ 

পর্রীাব ভুপতির পর্বাক্রম বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। একাকী তীহার 
অন্মুখীন হওয। নিতান্ত কঠিন দেখিযা স্বদেণীষ সরদার ও ধার্দিক মুসল- 
মানগণের সহানুভূতি ও সহাঁষত! লাঁভ করিতে যত্শীল হইলেন! তিনি 
« কাফেরগণের * বিকদ্ধে সনাতন মুলশমাঁনধর্দ-রক্ষার্থ-যুদ্ধ ঘোঁষণ! 

করিলেন1 একেত মুসলমান জাঁতি “কাঁফেগের' বিকদ্ধে যুদ্বী তাহা" 
দের শাস্ত্র সন্ত পরমার্থ , তাঁহাঁতে আঁব|র আঁজেম খাঁর অনলোদ্ীরী 
বাঁক্য -আঁফগাঁন রাজ্য ক্ষেপিয! উঠিন। পর্বত প্রান্তুরাঁদি সকল 

স্থান হইতে ভীমপ্রক্কঁভি যবনসৈন্যগণ -আঁসিতে লাঁঞ্িল| আটকের 

তক-গুল্ম-বিবর্জধিত শৈলরাঁজী, সোঁদ এবং বোঁনেইর প্রদেশের 

শ্যামল শস্য শোভিত ক্ষেত্র সকল মুনলম!ন মৈন্যে আবৃত হইল। 

আমীর ওমরাও, কাজী মো! স্ত্রীলোক পুক্তষ, যুবক বদ্ধ, বনু স্যংখাক 
আঁফগাঁন কাবুল নদীর বাম পার্থস্থ নওশের! নগরীতে শিবির সম্মি" 

বেশ করিল। উজীর, রাজোর*নুশিক্ষিত সৈনাগণ সহ নদীর দক্ষিণ 

পর্খেঁ একটী উচ্চ স্থটনে অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। মহাঁর1জ 

রণজিৎনিংহ নিশ্চে্ট রহিলেন না। তাঁহার এক দল সৈন্য উজীরের 

গতি রোঁধ কবিতে প্রধান পাইল স্বযং অবশিবট চতুর্বিংশ সহ 

বিক্রান্ত সৈনোর সহিত শার্দ লব নৃশংস পার্কত্যগণকে আক্রমণ 

করিতে ধাবমান হুইলেন। সংগ্রামপ্রিষ আঁখালী জাঁতীয ফুলাঁসিংহু 

সৈনাপতা গ্রহণ পূর্বক উন্মত্ত পৰনব, প্রচণ্টবেগে বিপক্ষগ্ণকে আত্র- 
মণ করিল। ইয়ুসফজীগণ দুর্ভেদ্য ছূর্গবৎ দণ্ডাষমান থাঁকিষ! অগ্রতি- 

হত প্রতাপে আক্রমণের প্রতিরোধ জন্মাইতে লাগিল ঃ এবং 

তাহাদের মধ্যে বোনেইর প্রদ্েশীষ এক নিভা্শক যুবক কৌশল পূর্বক 
ফুলাসিংহের হস্তীর উপর আরোহণ করিযা তরবারির এক আঘাতে 

তাহার মস্তক দেহ হুইতে বিচ্ছিন্ন করিল | মেনাঁপতি নিহত হওযাঁতে 
শিকনৈন্যগণ আর পুর্ববৎ বুঝিতে পাঁরিল না, ইয্ুফজীগণ জয়ো- 



৩২ নওশেরার সংগ্রাম । 

ল্লাসে ভীষণ শব্দ করিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাঁন্তি ছওযাঁতে তাহারা 
নিতান্ত অবসন্ন সই! পড়িল| পলাঁষন ব্যতীত আত্মরক্ষার উপাঁষ 
রস্থিল না| বোঁনেইর এুদেশীষ ইয়ূনফজীগণ আঁগ্নেষগিরি-নিন্ছত 
অগ্নিযষষ শোতে ন্যা ভীমবোগে ভীষণ শব্দ করিযা! অনুগামী হইল । 

ভল্ল তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রের আন্দোলনে, প্রচণ্ড বিকার ন্যাষ উন্বত্ব 

যবন মৈনোর অপ্রতিহ্নত আক্রমণে এবহ ভবাঁবছ রণশব্দে নির্ভীক শিক- 
সৈন্োর অন্তঃকরণে ুহূ্ভ জন্য ভীতির উদ্রেক করিল | মহাঁরাঁজ দুর 

হইতে নে অবস্থা দেখিলেন | তঙ্ক্রণাৎ ভীহার কাষাঁন সকল বন্জরনাঁদে 
র্তুমি কম্পিত করিঘা অনল উদ্দীরণ করিতে লাগিল। উচ্ছল 
যবনটসন্যের সহ্থজ সহত্র ভূশাঁধী হুইল, শিকসৈন্যগ্রণ সেই অবসরে 
শ্রেণীবদ্ধ কইতে ভুলিল ন1 | শিকগণের গোল! বর্ষণে আঁফগাঁনদিশের 

ৈন্য ক্ষষ হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু কিছুতেই ভার অবিচলিত 
অধ্যবসাঁধ অথবা অটল সহিষ্কুতাঁর হাঁদ হইল না। আফগানগণ যখন 

দেখিল তাঁহাদের গুলি বাঁকদ নিঃশেষ হইযাঁছে, তখন ভীর তরবারি, 

ভল্লাদি লইযা যুপিতে লাগিল | পরিশেষে পীর্বতীষগণ শিলাখণ্ড নকল 

বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিষ! লঙ্কাঁসমরের পুনরভিনয করিল | এক- 

বার, ছুই বাঁর ক্রমে তিন বার আঁফগাঁনের! পরাস্ত ও তাড়িত হুইল, 
কিন্তু প্রত্যেক পরাজযের পর জযী সৈন্য অপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাঁছে 

শোঁণিতন্থাদপ্রীপ্ত ভীষণতর শারদ লের ন্যাষ ধাঁবমাঁন হইযাঁ “আল্লাছে! 
আক্বর” মুসলমানের এই চির প্রসিদ্ধ যুদ্ধনাদে গরগণ বিদীর্ণ করিতে 
লাখিল। তাহাদের পশ্চান্দিক হইতে প্রোড়। রমণী ও মোল্লীগণ উচ্চ 

শব্দে বিপক্ষকে অভিসম্পতি এবং ক্পক্ষকে আশীর্ধাদ করিতে কৌলা- 
হুল করিষ! উঠিল | " 

বিক্রমকেশরী মহারাজ রণভিৎসিংহ ম্বযং অঙ্থীরোহী সৈন্যের অগ্র- 
ব্ভী হই! বিপক্ষ পার্ধত্যগণের প্রতি বাঁর বার আক্রমণ করিতে লাগি- 

লেন। যেপরাক্রমে ভীরতবর্ষের পশ্চিম প্রীস্তবত্তাঁ রাজ। ও সরদারগণ 



শব প্রবন্ধ । ৩৩ 

একে একে পরাস্ত হুইযাঁছিলেন, অতি কৌশলের মন্িত ততোধিক 
পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন | কিন্তু প্রাতিপক্ষ পরাঁজষ স্বীকার করিল না| 
সমস্ত দিন গত হইল; রজনীর অধ্ধকাঁর সমরাঙ্গণ আবরণ করিল + কিন্ত 
তথাপি যুদ্ধ শেষ হুইল ন1 | অফগানগণের ছূর্ভাগ্যক্রমে সরদার মহম্মদ 
আঁজেম খাঁ নদীর অপর পার্থ ছিলেন শীহাঁর সঙ্গে রাজকোের মূল্া- 
বান্ সমগ্র সম্পত্তি, সৈন্যঘণের প্রযোঁজনীয বস্ত সকল, এবং ডীহার স্ত্রী 
ও পরিবারবর্গ থাকাতে সহজে অগ্রসর হইতে পারেন নাই | নদীতে জল 

অল্প ছিল, অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট ছিল না, তথাপি অপ 
সংখ্যক সৈন্য তীহার গতি এপরতিরোঁধ করিযাঁছিল। যদ্দি তিনি অগ্রসর 

হইতে পারিতেন » যখন বিজষলঙ্গনী একবাঁর শিক শিবিরে একবার 

আফগান হ্বন্ধাবাঁরে, অনিশ্চধভাঁবে যাইতেছিলেন, যদি তখন সেই মূলা" 

বান সন্বিমমযে আপন সৈনাগণ সহ পীর্ধতীযষগণের সহিত মিলিত 

হইতে পারিতেন , তাহ! হইলে রণজি€৫ সিংহের অদৃষ্টে জযলাভ ঘটিত 
কিনা সন্দেহ | হুযত ইতিহাঁদ একবারে পরিবর্তিত হইত) পজীবে 

ব্রিটিশ-সংগ্রামেব চিহ্ন মাত্র থাকিত না, চিলিযানওষাঁলা অথবা! 

ফিরোঁজসাহীর সেই লোঁমস্র্বণ সংগ্রামও ঘটিত না| সরদার মহস্মাদ 
আঁজেম শক্রহত্তে সমগ্র সম্পত্তি ও তদপেক্ষা মূলাবান্ রমনগণ পতিত 

হইবে ভষে ভীত ছিলেন , তিনি জেলীলাবাঁদাভিযুখে অগ্রসর হইলেন) 

সঙ্গী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইযা পলাষনু করিল । আঁজেম খা কষেক দিন 
মধ্য লঙ্জ! ও অনুতাপের বিনিদ্রকরণ হৃদিশৈলে মর্মাহত হইয়! 
প্রাণত্যাগন করিলেন । 

নওশেরারু রক্গভূমি নৈশ অন্ধকাঁরে আব্রত হুইল, ভীষণ পাঁ্বতীষ 
ইযুসফজীগণ তখনও সে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল ন! | তাগার! একটী উচ্চ 

স্থানে দণ্ডীষমান হইযা প্রক্কত বারের ন্যাষ যুদ্ধ করিতে লাগিল! তাা- 
দের শ্রেণী সকল ক্ষীণ ₹ুইযা-চলিল, একটী মাত্র শ্রেণী ব্যতীত আর অব- 
শি রঙ্থিল না, যে যেখানে দণ্ডাযমান ছিলে, সেই স্থানেই চি'দিনের 

৫ 



৩৪ নওশেরার সংগ্রায। 

জন্য শন করিল। শিকগণ তাহাদিগকে চারি দিক স্ুইতে বেষ্টন 
করিষ! ফেলিল। ধর্মের পবিত্র নামে মুসলমাঁন-হদষে যে অধ্যব- 

সাঁয়ের ভীমাঁল উদ্দীপ্ত হইযাছিল, তাহ। শোঁণিতে নির্বাপিত হুইল। 

আফগীনগণ যার পর নাই সাহসী ও বলবাঁন সত্য কিন্ত ভাহার! শিক- 
দ্বিখের ন্যায রণকুশল অথবা স্থিরগ্রতিজ্ঞ নছে | আফগ্ীনের! যখন 

উদ্মত্ত ঝাটকাঁর ন্যাঁষ অব্যর্থ বেখে শক্রর প্রতি ধাবমাঁন হইযা আক্রমণ 
করে, তখন সত্য সতাই তাহার! অতুলা » ভাঁহাঁদিগকে প্রশংসা! করিষ! 

শেষ কর! যাঁষ ন1| কিন্ত যখন সেই যুদ্ধ দীর্যকাল স্থাঁষী হয) যখন শত্রুর 

অবিষলিত অধ্যবসাষে তাছাদিগের অবস্থা ছূর্মল করিয়! ফেলে, তখন 

আর তাছারা আক্রমণ জহ্ করিতে পাঁরে না! | পরাজযোনুখ আফ- 

গান প্রা বঙ্গবাঁদীগণের না ছুর্বল। ইয়ুসফজীগণ বুঝিতে পাঁরিল 
আর রক্ষ। নাই, আর জব লাভের আশা নাই।| তখন তাহার! অন্ধ- 

কাঁরে অঙ্গ চাঁকিয। বিপক্ষদিগের মধ্য দিষ| পলাঁষন করিল। মহারাজের 

তুরজ্গম সকল আঁর তাাঁদিগ্কে অনুসরণ করিযাঁও ধরিতে পারিল ন1। 

রণডিৎ সিংছের জযলাঁভি লইল | ভারতবর্ষের জষ পতাঁকা অনেক 

কাঁল পরে আফগান ভূমির মধ্যস্থলে নওশেরার রঙ্গার্গনে উদ্ভীষমাঁন 

ুইযা নৈশ সমীরণে ছুলিতে লাখিল। 

উভষ পক্ষে মৃতের সংখ্য! জীবিভাপেক্ষা অধিক ছিল। মহাঁরাঁজ 
জধলাভ করিষাঁও নওশেরার রজভুমিতে নিহত বিশ্বস্ত সৈন্যগর্ণের জন্য 

অনেক কাল আক্ষেপ করিতেন | এরূপ ভীষণ সংগ্রাম অতি অস্প 

ঘটে। প্রভাতে দেখ! গেল ইয়ুমফজী ও শিকগণ এক শয্যায় চির- 

দিনের জন্য শষাঁন; একের দশনপংক্তি অন্যের গলদেশে দৃঢ় বন্ধ 

ছুইয! কিরূপ ভীবণাঁবস্থা উভধের প্রাণ বহির্গত হইযাঁছে তাহা! দেখাই- 

তেছে। বলিষ্ঠ আফগান দীর্ঘকাঁষ শিকের এক পা আপন পদতলে 
রাখিষ! ছুই হত্তে অন্য পাঁ ধরিষ| তীমসেন কর্তৃক নিহত জরাঁসন্ষের 
ন্যাঁধ বধ করিতে উঠ্ভত হইযাঁছিল, অননি শিকের কামানের গোলায় 
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সে নিহড হইয় মৃতক"্প গিকের উপর পতিত হইযাঁছে, পরে উভয়েই 
প্রীণত্যাগ করিযাছে। 

মওশেরার যুদ্ধ-বিজয শিকদিগের ইতিহাসের অতি গৌরবের 
ঘটনা | একচক্ষু বদ্ধ বাজ! যখন দেই বিষয আলাপ করিতেন, তাঁছার 

চক্ষুটী উজ্জ্বল হইত, মুখী গন্তীর মূর্তি ধারণ করিত। তিনি অভি 
আহ্লাঁদের সহিত মেই বিজধ দিনের বিজয় লক্ষনীর চা্ধল্য বর্ণন করি- 
তেন | বীর ভিন্ন অন্যে বীরের মর্যাদা! জানে না, রণজিৎ, সিংহ বীর 

বিগক্ষগণের যশোব্ণন ভাল বাঁসিতেন | “ইয়ুসফজীগণ মৃতকে দেখিযা 

হা করে ” এই কথাসি শিকগণ সর্বদাই বলিত এবং মনের সহিত 

তাহাদিগকে প্রশংসা করিত | 
নওশেরারি পরাঁজষে ইয়ুসফজীগণ অতিশষ ক্ষতিগ্রস্ত হয) এখন 

পর্যাস্ত তাহার! পুর্ব বল প্রাপ্ত হয নাই) এখন পর্ধ্যন্ত বৃদ্ধগণ দেই কাল 

সমরের বৃত্তান্ত বর্ণন করে | কোঁন একটী ইংরেজ ভ্রমণকাঁরী এই ঘট- 

নাঁর সপ্তদশ বৎসর পরে বোঁনেইর প্রদেশে গিয়াছিলেন | তিনি তখ- 
মও দেখিতে পাঁন, দেশস্থ সকলে নওশেরার শোঁচনীয় পরিণামের 

বিষষ আলাপ করিত; সেই বৃত্তান্ত অবলম্বন পূর্বক অনেক ককণরসপূর্ণ 

শান গাইত। “আঁছা। মহুন্মিদ আঁজেম ৷ নওশেরার রণক্ষেত্রে তুমি 
তোমার যে সকল সন্তান বিক্রঘ করিষাঁছি, তাঙ্বাদের শেণিত এখন 

কোথাঁধ?” এইবপ শোঁক প্রকাশক গাঁনে তাহাদের মনোবেদনা 

প্রকাঁশ পাইত। কোন উৎসব উপলক্ষে মুবকগণ যখন অধিক উল্লাসে 
আমোদ প্রমোদ করিত, তখন বৃষ্ধগণ এই বলিঘ! তাহাদিগকে ভৎ.- 

সন! করিত, “তোমাদের ভ্রাতিগণের অস্থি এখনও নওশেরাষ পতিত 

আছে, এবং সমস্ত ক্ষেত্র ধবলিত করিতেছে, এই কি তোঁমাদের 
আহ্লাদের লময ?” 

শিকদিগের ইতিহাস এক্ষণে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের ইতিছা'সে 

, বিলীন হইয়! গিয়াছে। তথাপি নওশেরার মুন্ধক্ষেত্রে আফগান বীরদ্বো- 



৩৬ ভারতে আশ । 

পবনের সকল গুলি উৎ্ক্ষ পুষ্প বৃত্তহীন হওযাঁর পর কাবুলে 
ব্রিটিশগণের যে অবস্থা ঘটিযাঁছিল, এবং মে দিনও যে দশ হইল, 

তাঁছার সন্থিত তুলনা! করিয়! ইতিহাসপ্রিষ প1ঠকমাত্রই শিক গের 

ব্রথবিজয সম|্ররে ম্মরণ রাথিবেন, সংশয নাই 

ভারতে আশ1। 

«আঁশ কি?” এই প্রশ্ন লইযা কবির সমক্ষে উপস্থিত হও | কৰি 

অস্থিরমতি | তিনি একবার বলিবেন, “আশা এক পরম সুন্দরী মিম- 

স্তিননী, হৃদযাঁনন্দ বিধাঁধিনী। আবার পরক্ষণে বলিবেন, “আঁশা- 

মরণচিকা, মাঁষাঁবিনী |” ইছাঁর মধ্যে কোন্টী সত-? 

উপদেট,গণকে জিজ্ঞাঁা কর॥ “আঁশ কি অবলম্বনীয?” ভীছারা 
বলিবেন, “সুধু আশাই মাঁনব-জীবনের অবলম্বন ঃ ছুত্তর সংসার-মুক্র 

উত্তীর্ণ হইতে আঁশ! মনুষ্যের সুখের তরণী|” দ্বিতীষ বিবেচনার পর 

বলিবেন, “আশার বশবর্ভাঁ হইও না। এই রঞ্িত দর্পণের মধ্য দিদা 

খত কিছু হুম্দর দেখা যাঁ, জ্ঞান নযনে সন্দর্শন করিলে সকলই কুরূপ 
কদাকাঁর। আশা করিষ1 নিরাশ হও অপেক্ষা তাঁশা না কবাঁই 

ভাঁল।” এই ছুই পরস্পর বিকদ্ধ উপদেশের মধ্যে কোনটী গ্রহণীয? 

তুমি বালক, দংসারে প্রবেশ করিতেছু ১ দেখিতেছ সকলই সুন্দর, 

দকলই নুতন | দেখিতে দেখিতে তৌমার জীবনের সরস বসন্ত উপ- 

স্থিত| আনন্দ-বিক্ফীরিত নষনে প্রকৃতির মোহিনী মূর্তি নিরীক্ষণে 
হৃদয়ে অভিনব ভাব উদ্দীপ্ত হইল | জীবনতটিনী কৌম়ুদী-বিধৌত 

আোতঃসহু নাঁচিতে নাঁচিতে অগ্রসর হইলে, আশ! তোমার ছৃদবচক্রে 

মধুক্রম রচনা করিষ! গুন্ গুন্ রবে চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল। 

সুতরাং আশার বিপক্ষ কবিগণ ভোঁমার বিবেচনায় বাতুল ও নির্বোধ 
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ক্রমে তোমার বসের পরিণতি আরম্ভ হইল; ছুর্ভীগ্য বশতঃ তেজ- 
স্বিতাও কমিযা গেল | যে সংসাঁরকে এতদ্দিন স্ুখসরোবর বিবেচন! 

করি! মানল সরোবরে রাজছৎসব€ বিচরণ করিতেছিলে +- উজ্জ্বল 

স্বরপন্ম ধরিবাঁর জন্য যত্ব করিতেছিলে » এক্ষণে মেই মরোঁবরে তর 

হাধিল। তোঁদাঁর সুখের ন্বর্ণকমল রত্বুমষ মৃণালসহ গম্ভীর জলধিতলে 
নিক্ষিপ্ত হইল। 

দীর্ঘকাল যে বিঘযের অনুসরণ কবিতেছিলে, এক্ষণে প্রতাক্ষ 
দেখিলে, সে প্রক্কত সুখ নয তোমার কপ্পনা-প্রশ্থত ছাঁযা মীত্র, ভ্রান্তি 

বিজ্ত্তিত উষ্ণ-নিশ্বাস মাত্র ১ ছুত্তর সংসার মতে মরীচিকা মাত্র । 
সংসারে আশার সুখ যদি মৃগতৃষ্চিকা হুইল + প্বিকিরণে বালুকা- 

রাশিই যদি মনুষ্যচক্ষে ভ্রম জন্ম(ইিল, পিপাঁসাঁধ যাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হই- 

যাঁছে তাঁহাকে জলদানের আঁশ! দিয1 যদি জলাশয ক্রমে পশ্চাদ্বত্ত 

হুইল, তবে আর ক্রিজিাধ্ধিপতি তআঁন্তেলসের অবস্থা শোচনীয কেন? 
যদি সকলের অবস্থাই এপ হুধ, ভবে লোক আঁশ! করে কেন? 

অপেক্ষার্ত উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইতে যত্ব করে কেন? 

আঁশ! মনুষ্যেব জীবনের জীবন | অপরিণামদর্শিতার জন্য এক জন 
কষ্ট পাইবে বলিষ! জগৎ নিশ্চেউ থাকিতে পাঁরে না। আশ! বিহীন 
হইয| জীবন ধারণ অনন্তব যদ সস্তবপরও হইত, তথাঁচ অসুখের সীমা 

থাকিত না। আশা, সুখ-প্রীসাঁদের ভিত্তিভূমি। যাহার অন্তঃকরণ 

নিরন্তর শৌক-দন্তাপনিদাঁঘে কেতকী-গর্তপত্রের ন্যীষ দগ্ধ হইতেছে, যে 

ব্যক্তি সংসার-মুখ-সন্তোগে বীতম্পৃহ হুইযা অহোরাত্র মৃত্যুকে আঁলি- 
গন করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিতেছে » তাহারও মনে আশা আছে। 
কারণ ও কাঁধ্যের যেস্গপ মন্বদ্ধষ আশা ও জীবনের ত্রাণ »-কাঁরণ 

ব্যতীত কায নাই, আঁশা ব্যতিরেকে জীবন ধাঁরণও হইতে পাঁরে ল!। 
পুষ্প ভ্যন্তরে লুক্াযিত ফলের নায প্রতোক আশাভ্যন্তরে সুখ আছে। 

ঘাঁছার বাঁক্য শ্রবণ করিষা সেছুমধী জননী সন্তানের জন্য ছুর্কিসহ কট 



৩৮ ভারতে আশা। 

সঙ্থ করেন, মুনূর্ু অপত্যের মুখ নিরীক্ষণ পুর্বক বমিযা থাকেন) বাঁছাঁর 
উত্তেষনাঁয় ছাঁত্রগণ সমস্ত রজনী জাগরণ করিষা নিদ্রাকুউনয়নে শয্যা 

হইতে গাঁত্রোথানি করে, ক্লষক মধ্যাহ্ন সময়ের অগ্নিকণবর্ষা আতপ- 
তাঁপে দ্ধ বিদ্ধ হইযাঁও হল চালন। করে, তাহারই নাম আশ | 

আঁশ! চিরসার্গনী ) আঁশার তুল্য বিশ্বস্ত আর নাই | বাঁলক মিরা 
শ্রফ, আঁশ! তাঁহার প্রতিপালিক স্নেমযী ধাত্রী | যুবক আঁশাঁর বাঁকা 

বিশ্বীস করে, তাঁহার মধুরতা! বুবিতে পাঁরে, আঁশা ভাঁহাঁর 'রসমধী 

সহচরী। বৃদ্ধ কাঁলশয্যাষ শযাঁন + জীবনের পাঁপানুষ্ঠান ম্মরণ করিষাঁ 
অনুভাপানলে তাহার ছৃদষ দগ্ধী হইতেছে + শয্যা কন্টকময ; আশা 

ফোমল হস্ত-পরামর্শে তাপিত হৃদয শীতল করিতেছে, কন্টক দূরীকরণে 
প্রযাঁদ পাইতেছে, অন্ধতমসার্ত ভবিষ্যৎপথ সুগম করিতে প্রদীপ 

হস্তে অগ্রে অগ্রে যাঁইতেছে। 
প্রীককবি ক"্পনা প্রশ্থত প্াঁণড|রাঁর উপন্যাঁস হইতে আশার মহী- 

ষসী শক্তি পরিগ্রহ হইতে পারে । ছূংখ ছুর্শাষ জড়িত বিকৃত দেহ 
ইপিমিথিষস্ পৃথ্থিবীর সর্বপ্রকার সুখ হুইতে বঞ্চিত হুইযাঁও আশার 
অবলম্বনে সুখে ছিলেন | 

এক্ষণে ভারতও ইপিমিথিযসের অবস্থাপন্ন| শোকে ছুঃখে 

জি তা, বিরুতাজী, ৰিবর্ণ। | বিশেষ এই, ভারতে তার ন্যাষ আঁশা 

দেখিতে পাঁই না। উত্তালতরজ্গনন্থুল লমুদ্র মধ্যে অনৃ্টবাদী নির্বোধ 
নাবিক পৌঁতের কর্ণ ছাঁডিযা! দিয! যেমন ভাগ্য পরীক্ষা করে, উপর্য,া- 

পরি উপপ্রীব-মর্দিতা ভারতেরও এখন সেই অবস্থা! ঘটিযাঁছে। ভাঁরতের 
আ'র পুর্ব গৌরব নাই, সে দিন চলিষা গিষাঁছে। যে লমযে বিনির্াল 
আঁশ! জ্যোতিতে ভারতবাঁসীগণের অন্তঃকরণের অভ্যন্তরভাঁগ- 

আলোকময় করিয়াছিল, যে সময়ে তাঁহার! উন্নতিশেলের শিখরদেশ 
প্রান্ত হইয়! সমস্ত পৃথিবীর কাধ্যকলাপ পর্ধ্যবেক্ষণ করিতেন , যে সমযে 
গ্রীন রোম, যিসর প্রস্ৃতি প্রাচীন স্াঁজা কল ভারতের নিকট 



নব প্রবন্ধ । ৩৯ 

জানের জম্য খণী ছিল) এক্ষণে আর সে দিন নাই। বড়াদর্শন-প্রয়ো- 
জিকা বুদ্ধি এইক্ষণ অন্ুকরণে রত| ক্ষত্রিষ প্রভৃতির বাহুবল আত্ম- 
ফোঁছে পর্যাবলিত। যবনবিপ্রীবে বীর প্রসবিনী আর্ধাভূমি ছিন্নভিন্ন হইয| 

ম্ছাশশ নে পরিণত হইযাঁছে » পুর্থীরাঁজের সহিত সমস্ত আশার মূল 

উৎপাঁটিত হুইয! গিযাঁছে ১ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিজ্ঞান বিতর্ক ফুরাইয়াছে 

এখন ভারত বীর্য্যস্থীন! ভুপতিভা। 

ভারতের পতিতাবস্থা হইতে পুনকণ্থান হইবে কি ন| এক্ষণে বিবেচ্য 

বিষ | পভন হইতে উত্থান প্রকৃত মহত্ব, কিন্ত সে মহত্ব এদেশে আঁছে 

এবপ আশা হধ ন। কেন? আঁমরা দেখিলাম, রোমপদানত গল রাজ্য 

বিজ্ঞান প্রশ্থৃতি ফরাসি রাঁজ্যে পরিণত হুইল | সময পাইষা অশ্রাজক্ত 

মলিন বসন এ্রীন ও রোম রাঁজাকে আবার অধীনতা! পাঁশ হইতে মুক্ত 
ও উন্নত করিতে ক্রাঁন্সই প্রধাঁনতঃ সহাঁত! করিল | আবার কাল চক্রের 

আবর্তনে জর্দাণ হস্তে ফরাশি জাতি পবাস্ত হইল, দেখিতে দেখিতে 

সকল বিপ্ন বিপত্তি অভিক্রম পপুর্বক ক্রা্ম আঁপন পুর্ব গৌরব ও পদবী 

লাঁভ করিল) এই দৈব বলই আঁশার প্রতি অচল! ভক্তি। এক 

নেপৌঁলিষন মিংহাঁনন চ্যুত হইলেন বলিষা ফরামি দেশ হুতজ্ী। হু 
নাই | কোটি নক্ষত্র সমুজ্ঘল নভোমগুল একটা গ্রহ কক্ষচ্যুত ইয়া! এক 
দিকে গভাইযা পডিলেও নিস্তেজ ব। মলিন দেখায না| সহত্র সহ 

প্রাণি-নাঁশেও আশ! খর্ব হয নাই। যে দেশ উন্নতির চরম সীমা 
দেখিতে ব্যস্ত, মে দেশ উন্নতির সোপান পারছে নিক্ষিণ্ড হইলে ভীত 

হইবে কেন? অভাঁবই প্রভাব, এ কথ! প্রতিপন্ন হুইল | আমাদের 

ভারতেশ্বরীর রাজ্যে কখনও ন্ুর্্য অস্ত হয না, হুর্যের গতির সহিত 

পৃথিবী বেন কর সকল স্থলে তীহার অধিকার দেখিতে পাইবে। 

তথাপি আশার শেষ নাই। কেন্দ্রে কেন্দ্রে আবিষ্কার হইয] ব্রিটিশ 
পতাকা গৌরবের সহ্বিভ ছুলিতেছে, নন্দন কাঁনন তুলা দ্বীপে দ্বীপে 
ত্রিটিশসিৎহ গর্জন করিতেছে । আঁশ! ও চে্টীর সাহাঁষ্যে কেসি- 



৪০ ভাবতে আশা । 

ভেলেনসের পর্ণকুটীরার্ভ ব্রিউন এক্ষণে মার্ডগু তুল্য প্রভাবশালী 
সৌধরাঁজি বিরাঁজত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ।। 

ভাঁরভে আশা নাই উন্নতি নাই। স্পেনদেশীযগণের নৃশংস 

ব্যবস্থার ছইতে দক্ষিণ আমেরিকাবাঁসীগণ আশার সাহায্যে উন্নতি লাভ 

করিল, কিন্তু পতিত ভাবত আর উঠিতে পাঁরিল না? 

অনেকে বলেন, আঁশ! শক্তি-সাঁপেক্ষ | ভারতে শক্তি নাই, আশা 

কৌধা! হইতে আসিবে? এ নিতীন্ত অদুরদর্শশর কথা । আঁশ! শক্তি 
সাঁপেক্ষ নহে, বরং শক্তিই আশার অনুগামিনী | শক্তি স্িতিচ্থাপক ১ 

আঁশার আকর্ষণ ব্যতীত বড় হয না | আঁশাঁকে সীমাবদ্ধ কর যাঁষ না, 

তাহ! হইলে শক্তিই সীমাবদ্ধ হয | মহাঁবল নেপোঁলিধন, বোনাপার্টি 

যখন কর্সিকাস্থ এজেসিযোঁর সৈনিক বিদ্যলষে অধ্যযন করিতেন, 
তখন তাহার এক্তি কও ছিল? যদি সার গগনবিহ্বারিণী আঁশ! সেই 

স্মষে অনতি-পরিস্ফুট কুনুম-কোমক সদৃশ বালশক্তিতে লীমাবন্ধ 
করিছে পাঁরিতেন, তবে অষ্টাদশ শতীর্দীর শেষভাগ হইতে উন- 
ৎশের আন্ত পর্যান্ত ইযোরোঁপে যে অত্যান্চার্্য অভূতপূর্ব দৃশ্য 

প্রদর্শিত হইযা ছিল, তা! কেহ ন্বপ্রেও ভাবিত না| আঁশা-প্রণোঁদিত 

না হইলে মহাঁবল পরাঁক্রাস্ত মোগল সত্রাটের রাঁজ্যাংশ হইতে সাঁমা- 

ন্যাবস্থ পার্ধতীষ কখনও স্বাধীন ক্লাজ্য স্থাপন করিতে পাঁরিত না,-- 

শিবজীকে মহা কুলতভিল্ক বলিষা কে স্মরণ করিত ন1। 
আঁশাঁর প্রভাব কত দুর তাঁহা নিঝপণ কর! কাহারও সাধ্য নাই। 

ষে বাক্তি অলম-মাঁনস-প্রশ্ত দিবাঁল্থপ্রকে আঁশা মনে করে, মাত্র দেই 

আঁশাঁর শেষ সীম! দেখিতে পাঁঘ, এবং “মধুর কোঁমল-কান্ত” যৌবন 

গত হইলে নিরাশ হাদযে অনুতাপ করে | কিন্তু ইপ্নিত লাভে যাহার 

জীবন পর্যান্ত পণ, দে বত আঁশা করে ততই উন্নত হইতে থাঁকে। 

আশার শেষ সীমা নিষপণ ভাঁহাঁর অসাধ্য | 
মনুষ্যের সুখ সসীম নষ, সুতরাং আশা সীমাবদ্ধ থাঁকে না, ইতস্ততঃ 



নব-গ্রবন্ধ। ৪১ 

-শিস্তৃভ হয, অন্ত বাঝুর/শির উপর তর দিয়া জগতে জগীতে উদ্ভিয। 
বেড়।য। প্রতিভযুক্ মন,সেই আশার অন্নুবর্তাঁ হয়, এবং অমৃসন্ধিংনু 

হইয| ভাছ।র গমনমার্গী পরীক্ষ। করে; তৎপর শক্তিকে গেই পরিমাণ 

উত্তেজিত করিয! হূর্বালের অগমা স্থান লাভ করে| যাহার শোঁণিতে 
উষ্ণতার অভাব, কিছুতেই উত্তেজিত হয ন।) খ্রুব নক্ষত্রের অপর 

গার্খবর্তিমী অতুচ্চ আশার অন্ুগমনে অসমর্থ, সুতরাং উচ্ভীয়মালা 

আশায় পক্ষযুগে গস্তর বাশিয়া দেষ | 

ভারতে শক্তির অভাবে আশার অভাব, একথা নিতান্ত অলীক। 

চেউায আলম্য-সুখ পরিত্যাগ করিতে হয, ভারতে নিরাশার এই সাজ 

কারণ। আশার সঞ্চার হইতেই “পরিশ্রম করিতে হইবে” এই ভাবনা 
মনে উদধ ছধ, সুতরাঁং “আঁশা। বরিধা নিরাশ হগুযা অপেক্ষা আশা ন। 

কর!ই ভাল” এইরূপ বিতর্ক সাদ!রণের চিস্ত/র বিষষীভূত হুইয। উঠে। 

মনে কর নান! কারণে আঁশ ঠিফল! হইল । তখন দেখিতে হইবে 

সুখের মূলোচ্ছেদ হুইল কিনা? একথ| মকলেই দ্বীকাঁর করিবেন, 
দ্ঞানে।পার্জনে যে সুখ হয, উপান্দ্িত জ্ঞান নিনিমষেও সে সুখ ৫1 
হওয] যাঁধ ন|। «বড হুইব* আঁশ।য মনে যে আহলাদ ও উৎ্দাঁছ থাকে, 
বড ছুইলে তত থাঁকে না| সাঁগারণতঃ উন্নভাবস্থাযই তত অহল!দ ও 

উত্দছের অআভ[ন | সুতরাং নিরাশ হইলে আশ! করিব|র সম্বল সমু 

খেই রহিল, এইরূপ অনুধাবন করিলেই মনে সুখ ও উৎসাহ জঙ্মে। 
একথা বলা যাইতে পারে ভারত কখনও আশা করিষ। নিরাশ হুষ 

মাই। যখন তাঁরতে আঁশ ছিল উন্নতি ৪ ছিল। রঘুবংশীযগণ উন্নতির 

ভাশ।ষ উত্তেজিভ ছইফ! বীরদর্ণে বিপক্ষবিজেত1 বলি! পরিচিত 
ছিলেন। ধনের অভ্যুদয প্রারত্তে অগ্নিকুলোজ্ৰশ বীরগণ তাছা” 

[থকে খর্ষ রাঁধিযাছলেন | তখন ভারতের যেনন বছিআোত ছিল 

অন্তঃশ্রে/তও তেমনই ছিল। কবিগণ কপ্পন। সঙ্গে উদ্ডীষস!ন হইয়1 
মণি মগুলের অপর পারব হইতে অতল জলধির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত এবং 

৬ 
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মনে।ছর বিলান ভনন হইতে অদ্ধকাঁরারত গিরিগহ্বর পর্যান্ত এবং 

ততোহুধিক অপরিজ্ঞাত মাঁনৰ হৃদষের 'নিগুডুতম এদেশ পার্যাস্ত 

বিচরণ করিতেন | দর্শনের অন্ততত্ব দর্শন করিধা দার্শনিকগণ 
অপূর্ম কীর্তি লাভ করিতেন । সেই উন্নতির সমযে গণিত শাস্ত্র 

তারভনর্য তু্জ গন্তীর ভাননাহীক ছিমাচশ-শৃ?জ্গর সহিত প্রতিযোগিতা 

করিযা] আপন উন্নন্ত মস্তক পাম্চাতা জাতি মকলকে প্রদর্শন করিষ'- 

হিল | তখন নির1শা। কেথ।য? কোন্ বিভাগে আশ। বিফল! ? 

যখন এত দিন দিরাঁশাঁর কারণ হষ নাই, তখন আলমা পরতস্ত্রতা 

অপবাদ হইতে মুক্কিলাভার্থ বুথ] ছ শানুলদ্ব/ন উপহাসেব কাঁরণ মাত্র। 
তানেকে বলেন, আমাঁদের এত অভাব, যে আমর] মে সমস্ত অতি. 

ক্রম করিঘ। উন্নত হইতে গরিব না| এটী গুকতর ভ্রম । অভানই উন্ন- 

তির ছিত্তিভুমি | রোমের ন্বাপীনত লেপ হইলে নরমাঁংস প্রিয পিশা- 
চবৎ, সআটগণ সমস্ত ইশেবে!প লাতিবাস্ত বদিল , মভাঁনে সর্বস্থ'ন 

ছত।শপুর্ণ। শ্রীতীঘ পঞ্চন শতা্দী হইতে আরন্ত করিম! চতুর্দশ এত|দী 
পর্যন্ত সমস্ত ইযাবে।প খণ্ড অন্ধকার।রৃত। উপধ্রপরি উপপ্রবে সলের 

মম দৃঢ় ছইল | তাডাবে যুত্রাযন্তর/দির আত্্ধির এং উপাঁষ চিন্তনে 

ক্মনযান্য সুবিধ| উদ্ভ/বিভ ইগুযাঁতে সাধারণের মন দৃঢ় ও কাধাক্গম 
করিল | সুতরাং উন্নত না হইবে কেন? যেমন অন্ধকার গৃছে এবটী 

আঁশোক জ্ব(লিলে সমস্ত গৃহ আলো।কমষ হয, ইযোরে।পেও তাছাই 

হুইল তাশ|নল অন্তরাঁধ নিবন্ধন দীর্ঘকল গরধূমিত ছইতেছিল, ছঠ|হ, 

এক গাব হইতে জলিষ! উঠিল | অমনি যেন দৈধরলে সমস্ত ইযোরে।গ 
আলো।কময হইল | আমর। পৃথিশী7ত যত ধন” যত কৌশল দেখিতে 

গাই, সে সাস্ত কি হাভাবরৃক্ষের ফল নয়? এাঁচীন ইছাদী জ(তিক 

না।ম যেজাতি যত উপদ্রত উৎ্পীডিভ ও উৎক্রন্ত থাকে, তাঞার 

উন্নতি তত দ্রুত । 

জুনীতি প্রাযণ ও মতশিক্ষ!প্রদ হংরেছের অধিকারে ভারতবর্ষে 
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পআশাঁর সর্থখর দেখ! যাইতেছে । উন্নতির বীজও উপ্ত হইযাছু। পঞ্চাশ 

বধসর পূর্বে জ্নী বৃদ্ধ যাহ! চিন্ত/গ করেন নাই, আজি অজ/তশ্মশ্রু 

বালক তাছার আলোচন। করিতেছে । প্রাচীন এবং আধুনিক রাজনীতি 

এক্ষণে অনুশীলন কর] সাধারণের কার্ধা ছুইযাঁছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান 
প্রচুর পরিমাণে অধীত হইতেছে | কিন্ত এসমস্ত গ্রক্কত উন্নতিব করণ 

শছে। চিত মাত্র | অ'ম।দের প্রভোক ধমনীতে অভাব রভিষ।ছে, তথ।পি 

উন্নতি হয ন| কেন? অনুধাবন করিলে দেখা যাঁধ যে, আমর অ।মাদের 

অভাব গুলিন দুরীকরণে চিন্তা বা চেম্ট1! করি ন! বলিমা উন্নতি ছয় না। 

সে দোষ কেবল রাজপুকষগণের হ্কন্ধে চাঁপাইয| দেগষ। লিতাস্ত তক" 

তজ্ধের কার্য হয] আসাদের শাসনবতূগণ অপেক্ষ। আমাদের আলস্থা 

দেষই এজনা নিনদনীম । আঁমরা বজ্র পরিধান করিব, আাঁগর] তাছার 
জন্য চিন্ত। করিতে বাধা নই, পে চিন্ত(ম মাঞ্চেষটরের নিদ্র! হয না) 

লেখনী প্রন্তুভ করিব তঙ্ুজুন্য বর্মিংুহ!ম ব্যস্ত। আমাদের গমনাগমনে 

সুখিধ।র জন্য ফবাশি ও ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্ক আলে।ডি ও 

হইতেছে) জুভবাং 'তঁমর। কেন আপন অভাব অপনোদনের চেষ্টা 
করিব? আমরা অধ্যয়ন কর্সিব তজ্জন্য প্রাচীন ভারতের গণিত,বিজ্ঞন, 

অ।ছিত্য, ইতিহাঁদ মঞ্ধলনে শেেত।গণ দিন য।মিনী পরিশ্রণ করিবেন । 

সাহারা আপন আঁগন ছাত্রদিগকে এডিদিন য।হ| শিক্ষ। দিবেন, যেই 

সমস্ত বথ পুপ্তকাঁকাঁরে মুদ্রিত হইবে এবং আমাদের দেশের বিদ্য।লষ 

সমূছ্থের অধ্যাপকগণ তাহাই অপক্কনট প্রণাঁলীতে আংশিক শিক্ষা দিয। 
আমাদের মনে অভিমানের বীজ রোপণ করিবেন | সুর আমাদের 

উন্নতি কিনে ছইবে? 

*. তাঁমরাবন। পরিশ্রমে সকল বস্ত্র লাঁভ করিতেছি বলিযা আমর! 
সুধী হঈ নাই। মনে যেন আশা ও ল্র্তির অঙ্কুর দেখ| যাঁষ, তেমনই 

আবার অপ্নাদিগকে ভু(লয! আছি, সুতরাং কেবল আমাদের নিষ্ের 

নক্ষে, আমাদের পুল্র পৌশ্রাদিকে ৪ অলম ও নিষ্কর্মা করিধ। চিরদিনের 
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অলা ভাহাঁদের অনুখ উৎপাদন করিতেছি | অভাব সকল পরী 

সাহাখো অপনীত যাতে আমর! আপন।দের কর্তব্য বর্ম ভূলিডেছি। 
এবং জগাদীন্বর যাঁহীকে যে কিছু বুদ্ধি শন্তি' প্রদান করিহাছিলেন, ভা! 

লইফ! কুর্ম্মের ল্যাষ আপনি আপনাকে লুকায়িত আছ্ি। সহম্র লু 

ধর পুর্বে ভারতের উন্নতিক্ষেত্রে যে ফল ফলিযাছিল, এবং যাছ।র 

বীজ পুনর্ধার এই ক্ষেত্রে পতিত হুইযা! আপনা আপনি হুনৃক্ষ উৎপাদন 

করিবে একপা আশ। ছিল, তাঁছ। আমর! মত্ত করিতে ভুলি! আছি। 

ভারত ভূমি কি অনুর্ধরা না! অসা৭ ? তাছা! নছে। আশাই এধন 

সার, তাঁছার অভাবই সকল অনিট্টের মূল। অন্যান্য সর্ধপ্রকার অভ।- 
রের স্ছিত্ব আশা ও চেষ্টর অভাব সংযুক থাঁকাঁছে ভারতের অব- 

নতি। কে করিষা ভারতক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ বপন বরে? কেই 

ব! প্ররোছপেক্ষী ? কেই বা বারি সিঞ্চনে রত? যদি কেছ কিছু করিম! 
থাকে মে বালকব | বাঁলক ম্বহস্তেবীজ রেগ্এ করে, ভূমির উপযো- 

গিত। পরীক্ষা! করে না| তাঁহার প্ররে।ছ-দর্শনশলালসা এত বলবতী হয় 
যে, প্রতিদিন তিন চারি বার উত্পাষ্টন করিয1 নিরীক্ষণ করে, সুতর1ং 

ৰীজের উৎপাঁদিক! শক্তি নষ্ট হুইযা যয | ভারতের এক্ষণে ব|লকত11 

উপযুক্ত আঁশ! নাই, উদ্যোগ নাই। ভারতে বার্ক, নাই, পিট নাই, 
ফিনিরে!। নাই, ডিমস্থিনিম নাই, ধ।ছার বাঁকো চেষ্টা ও আঁশ। যুগপ, 

উত্তেজিত হইতে পাঁরে এমন কেহই নাঁই। যখন নেপে।লিষনের প্র্র- 

ভাবে ইযোরোপ সঙ ইংলগ্ড বতিখ্যস্তঃ সমস্ত রাজ্য সকল মছ।ছেশ 

জেতার পদ্|নত্ব, ব্রিটনীষগণ নির|শ।য ভগ্রহ্থদঘ | রাঁজমগ্ক্রী পিট মেই 

তযঙ্কয় সময়ে সকলকে আশাঁমস্সরে কনচ ধারণ কর!ইলেন ? ব্রিটন সমস্ত 

বিপদ্দ অতিক্রম এবং বিপক্ষের উন্নতি ও অশ্রু যুগপৎ, অধভ্ঞ। করিয়া 
ছ।সিতে লাগিল। 

ভারতে কিছু নাই, অথচ আশ!র নেত্রে নিরীক্ষণ করিলে সকলই 

আছে। মন্ুষ্ের জীবন-বাঁণিজ্যে পরিশ্রম মূলধন, আশ! মু | বছি- 
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শর্বনিজগা উন্নতির মূল। দুভরাং উন্নতি করিতে হইলে আঁশা-পমুদ্রের 

দূরবর্তী ছ্বীপসদূছে শক্ষি-পেকভ মহযোগে বাণিঙগা করিতে হইবে ও 

নতুবা ভারতে উন্নতি নাই। 

উন্নতি এক দিনের কার্ধ্য নয। যদি এক লমযের লোঁকের সত্তে 

সাধারণের মনে আশার উদ্রেক ছষ, ভাঁছাঁর পরের শ্রেণীর লোকের! 

উন্নতিয় মূল স্থাপন করিতে পারে | হি স্বরে|পত বৃক্ষ অসঙযে উৎ্- 
পাঁটিত না জম, যদি পরিপক্কাবস্থাঁর এ্রতি সকলের দৃ্টি থাকে, তবে 
ক্রমে মুক্কল হইতে পুম্প হইবে, ফুল হইতে ফল ছইবে, বিজ্ঞান আশার 
তাঁরতর্ক্ষের শাখায শাখাঁষ শে(ভা পাইবে | 

শুরুত্তিতেও কিছুই অসম্ভব নাই। পর্বতে শিবভী জঙ্গো। জল 

বক্ষে রণজিৎ, কল আঁ্চর্যয নছে। যে ভুমিতে কালিদাস, মাঘ, বাস, 

বাল্া'কি ভবভূতির জন্ম, যে ভূমিতে আর্ধাভক্র, তা্করাচার্যয, কপিল, 

গৌতমের আঁবর্ভ।ব, যে স্থানে রা? যুধিত্ঠির রাজ্য করিযান্থেন? মৈত্রী, 
গাগা, খন, লীলাবতী অবভীর্ঘ। হইযান্থিলেন ) এ সেই ভ।রতভুমি| 
হিমাচল যাঁর লীমাস্থলবর্ত পর্বত ॥ গাজা, হযুন! নদী ১ বেদচতুষ্টয় 
ধর্মপুন্তক ॥ রাঁখাষণ মহ।ভারত, মনুলংছিতা, পুরাণাদি গ্রস্থ খাঁছার 

অঙ্গতুষণ ) যে দেশে লীতা, সাবিত্রী ললমার আদর্শ ভীষখ, পার্থ ধনু- 
স্বর ; এ মেই ভারতবর্ষ! তবে আমর! আশা করি না কেন? আজি যদ্দি 

অনন্ত সমুদ্র গন্তীর গঙ্জধন করিষা ভারতভুষি প্রীবিত করে। আমর! 
'আঁশান্েলকে বক্ষ রক্ষণ করিয। কুপ'প্র!ত্তির চেউ। করিতে বিশেষকণে 
অনুমোদন করিব | তশ্াঃবিসর্জঞন মাত্র উন্নতির পথ বপিয়া কাছাকেও 

লিয়াশন্বদন্ধে অশ্রণপ।ত করিতে উপদেশ দিক ল11 



পৃথিবীর উত্তর কেন্দু আবিষ্কার । 
সন্ুধা-মনের গুণ সম্পাদনার্থ চরিদিকে কতপ্রবাঁর পদার্থ রহি- 

যাঁছে তাঁহার ইযত্তা কর] সুকঠিন। দর্শনখ|্রেব শুকলাতম মীনাৎল?, 

গণিতের অবার্থসিদ্ধান্ত, কাব্যের কুন্ুম হুকুম।র বর্ণনা, ইতি হাঁসের উৎ- 

রুষ্ট অতীত চিত্র এতৃতি, স্থপতি ভ।ক্কর দিদ্য।দির নযনঃপ্ন, কাঁক- 
কার্য এ সমস্তই হুখপ্রদ | কিন্ত শিশ্ষিত-মন জগতের নৈসর্গিক ঘটন।বলী 

এবং পদ্দার্থ সকশ পরিদর্শন করিয়া যে তপুর্ব্র সুখ তন্ুভব করিতে 
পারে, ভাহ।র নিকট বিজ্ঞানশস্ত্রও পরাস্ত ১_ঈশ্বরের আনন্তন্য্টির 

সৌন্দধ্য ও মহুত্বের নিকট সকলই ভূঁপনু | নিল্ললিখিত আনিক্কার 

বিবরণটী পঠ কবিলে তাহা হৃদ্যঙ্গন হইলে | 
কষেকটী অনিবার্য দৈবঘটনা,উপস্থিত হওয'তে উত্তর ফজর আবি- 

ক্কারার্৫থ প্রেরিত জাহ(জের অধিকাঁংশা লেক ও নাবিকগণ কাল গ্রামে 

পতিত হয| যাঁছার! ভবশিষ হিল আপাক্ষের উপরাভিমুখে ভাগ্রসর 

হছওযাঁর জন্য অতিশয দৃড়ত। দেখিয। উ!চার অনুপ্থত স.যে জাছ'জে 

অগ্নি প্রদান পূর্বক পলাযন করিল এবং স্থন্গথে গ্রস্থানের চে! 

করিমা «কে একে তুষার মধ্যে চিবনিদ্রা শিদ্রিত ভইল | জন্মন্ 

ন।মক্চ এক জনবিশ্বন্ত ন।বিক মাত্র জানা ভন্মীভুন হইতেছে দেপিষা 

দুঃখিত চিত্তে তাহার গাঙে ভাইবা রহিল, খাদালাঁম শী ও অন্যান্য 

বস্তু যে পর্ধান্ত পারিল তীবে উঠাইল। জ্াহাঙ্গের নাম ফরওসার্ড 
ছিল। তাঁহার অগ্যক্ষ জন হাত।রন, ডাক!র ক্লানি এবং স্লে নামক 

এক শুত্রপরের সত শ্ছলপথে নিছরণ কারতেিলেন |, তাছাবা পর- 

প্ষেজ নামক তা।মেরিক! হইতে আ.পিষ্কার জনা প্রেরিড জাহাজের 

অদ্যপ্ষ আল্তামন্দ, নামক এক বাক্তিকে মৃতকল্প অবস্থায় তুষারের 

নীচ হইতে উঠাইখ|ছিনেশ | দুর হইতে ধুমগ!শি দেশিগা হাপরিটিত 



নন-গুবন্গ। ৪৭ 

"সুদূর্ঘ কে মমভিব্যাহীর লইমা ভাঁঙার নিকট উপস্থিত হউন্নে। দেখি- 

লেন তাহাদের অবলম্বন, যশোলিপ্নার ভিত্তিভুপি, দর্যনালের প্রিয- 
নিকেতন ফরওগার্ডনামক জাহাজ খনি ভন্মভুত হইতেছে, জন্সন্ 

নিকটে দীড়াইগা ক।দতেছে। ক্ষুত্র একখানি জ।ছাঁজ পরপযেজের 

ভল্মানশো প্রস্থৃত পূর্বক মংগৃধীত বন্তু মকল লইয়া সকলে তাতে 

তআংরে|ছণ করিলেন। চেষ্টা আল্ হামন্দও সুস্থ হইলেন | অধ্য- 

বমাযশালী পচন তখনও অবিচলিত উৎ্মাছেপ সহিত সুঃমক সযুক্র 

'অতিক্রম পূর্বক পৃথিণার শেষ মীমা দেখিতে অগ্রসর হইলেন। 
কিছু দিন উত্তরাভিমুখে গনন করব গর এক দিবস হন্ধা।র 

পরকালে এক প্রকার কোমামার ন।য পদার্থে সমুদ্র ও আকাশ মংহি- 

লি দেখা গেল, এ পদার্থ বছুদুরব্তী ছিল। গ্াছা মুহ্ মুহর্ভ 

অন্থুন্থত ৪ প্রক।শিত হইতে দেখিয! মেঘ নয এ কথ! স।নস্ত হইল। 

হাতীরস্ সর্বদাই ঢুরণীক্ষণ কত্তে্মিষ! থাকিতেন, তিনিই এথমতঃ 

এ দৃশা পর্দাবেক্ষণ কবেন | পরিণেষে নবাশ্ফিত দেখভাগ যখন 

অবগবিভৰূপে বুঝিতে গারিলেন, তখন পনেক্তুভুমিণ  দকেন্্ভূমি” 
বলিষ! উল্ল/ন শবে দণদিক বাণ হল | শ্ছাত্যৎ জ্রতষেগে এই 

কথ! সঙ্গীমবর্গের কর্ণগে(চর ভইলে সকলে বেগে অধাক্ষের দিকে গান, 

মান হুইন! দুববীঙ্ষণ জভযে!গে পদীক্ষ। করিতে লাগিল | ডাকার 

ক্লননি "মই ধূমদৎ পদার্থ মপ্যে আলোক দেখষা দৃষ্টগদা্থ আগ্নেধ- 

গিবি খলিযা অনুভব করিলেন । ঝ]গার ধারণ! হইল, দক্ষিণ কেনে 
যেলম ইরিবস্ ও টেরব্ নাম ছুইটী আগ্নে। পর্বত ছেমৃস্ রদ আঁনি- 
হকার করেন, উত্ত কেংন্ত্রও দেইবগ তছে। 

ক্রুযে ভীরভূমি মমীগন্থ হইন। আর চৰ্বিখ ঘট! চলিথ। গেলে 
পৃথিবীর শেষ দীমা পশু হগষ| য|য। সংস|রে কেহ য1ছা কখনও 

করে নই, মেই অলৌকিক কার্য সাধন হইতেছে দেখিয1ও কাহারও 

মুখে ছর্ষচিহু প্রব!শ পটল না| মকশেই চিন্ত/মগন ৰং অগারিভ- 



৪৮ পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কার । 

চরণ-গ্রদেশ কিরূপ স্থান তাঁছা! কপ্পন।য নিয়ত রছিল। পশুপক্ষা 

এসুনেবাম কারতে পারে ন।, একে একে সকলগুলিই মন্ধা! আগত 

দেখিয়| দক্ষিণ।ভিমুখে যাইতেছে) মত্ম্যগুলিগ দগ্গিপদিকেই ধাবিত 

হঈতেছে। প্রাঁণি-সমাগম শৃনঃ নিষ্ব গুদেশে উপস্থিত ছওযাতে 

লিভাক হুদযেও ভযের তয়ঙ্গ উদ্ধিত হইল। ন।নরপ ভাঁগনায় অব- 

লয় হুইফ! ছাতারস্ ব্যতীত অনা সকলেই নিদ্রিত হইল | 

অধাক্গ পৌঁতের কর্ণ ধরিযা রছিলেন; জাজ অনেবক্ষণ পর্ধান্ত 

ধীরে ধীরে যাইতে লাগল | তছার বাদন। ছিল, কোননূপে জাছা- 

জের গতি রোধ না ছয | বিজ্ভ তাহ! পািলেন না, ভিলিও মির 

হইলেন। ন্বপ্পে অতীত ভীবনের ঘটনাবলী মনোঁমধ্যে উদষ হইল। 

ফরগুষর্ড নামক জাঁঞ্গাজের ভল্মীকরণ ও মাল্ল।দিগের বিশ্বামনধাতকডা, 

এবং গভভ কযেক মাঁসের কষ্ট স্মৃতিপথে জাগরক হইব! নিদ্রিভাবস্ছায 
তাহার হদষ নির!শার মুন রদাছে দগ্ধ বিদর্ধ হইতে লাগিল। সে দৃশ্য 

অন্তর্হিত হইল | তখন পৃথিবীর শেষ দীমা দণ্ডাযমান1 হইখা জাতীয় 

পত।ক! তিস্তার করিতেছেন, ছৃদযে এই জযোঁল্লাস উদ হুইয1 তাহাকে 

অআতিশহ উৎকুল্প ও সুণী করিল | সাছনী ভাঁচ|জাধ্যক্ষের দীর্ঘ জীব 
নের ইতক্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনকুসুম সকল সংগ্রহ্থ করিষ। স্মৃতি ও 

কল্পন। ঘখন এইরূপ মালা রন! করিতেছিল, সেই স্ুমেক সাগরাতীত 

এদেশে বাহ জগৎ, ভখন নিশ্চেন্ট বলিযান্ধিল না| আকাশ শিবিড় 

নীরদমালাষ সমাচ্ছ্ন হইযাঁছিল। অতি অল্প সমঘ মধ্যে ভীষণ ঝটিক! 

উদ্খি হইল। এ্রভগ্রনের ভীমন্বননে, সমুদ্রের গভীর গর্জনে কলে 

জাগরিত হইযা নিজ নিজ কার্যে রত হুইল | ছাতাঁরস্ বর্ণ ধারণ করি” 
লেন, জন্সন্ ও বেল্ ক্ষেপনীর সাগাযো ভাঁছাজ রক্ষা যত্ব করিতে 

লাগিল। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আত থাকতে দিঙ-নিরণয় পুর্ব? 

অগ্রসর ছওয়ারগ দুযোগ রছিল ন! | 

ঈদৃশ অবস্থ! দূষটে আলো বিবেচন। করিত এশ ল্য়ির শেষ লীন! 



নব গ্রবন্ধ। ৪৭ 

দর্শন কবা অনুচিত এ প্রযুক্ত এই দৈব হূরঘটন্াগুলি ঘাটভেছে ; সুতরাং 
গ্রদর হওষা! কর্তব্য নষ। কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞ মাবিকগণের অধ- 

বসাঁয়ব্যপ্রক মুখী তৃষ্টে তাহারা যে জীবনকে নিতান্ত তুচ্ছ বৌধ করে, 
ঝর্টিকা বা তরঙ্গ কাহারও দিক পরিব ন্থীকার কবিবে না, তখন 
ভাই প্রকাশ পাইল। 

অপরাচ্ধ ছ্যটার সময ঝটিকা থাঁমিল | অমনি কোন অনির্বগনীয 

দৈষশক্তি ক্রমেই যেন নিমেষ মধ্যে প্রকৃতি শান্তমৃর্ঠি ধারণ কবিলেন। 

দেখিতে দেখিতে সুমেক প্রদেশের চিরবিরাঁজিত কুজ্বটিকা ভেদ 

করিষা এক অপূর্ব আলোক প্রকাশ পাইল। সেই বিছ্যাদ্দামবিনিম্দিত 

বমনীষ জ্যোতির্দালাঁধ চারিদিক রষ্ট্টিত করিল | বেস আয়েঘগিরিজাত 
অমিতেজ, কেহ প্রতিষ্লিত আলোক বলিয! ব্যাখা! করিতে লাগি- 

লেন। ডাঁন্তার বলিলেন তাহা নহে, এ একটী সৌবালোক-সত্তৃত 

দৃশ্য। অগ্রসর হইলে আমরা এই অলোকরত্ব অতিক্রম করিখা পুন- 
বাঁধ ঝটিকা ও অন্ধকারে উপস্থিত হইব | 

হাতারম তথাপি অগ্রসর হইতে লীগিলেন | মেই দ্র্যয শুনা 
প্রদেশ বটিকাঁর আন্দোলনে এবং গভীব অন্ধকারে আবার আচ্ছন্র 

হুইল। একবার মাত্র জাহাঁজ খানি আন্দোলিত করিষা দেই ভীম 

বাতা। এক দিকে চলি! গেল। তাঁর পরক্ষণ হইতে জাহাজ খানি 

অনুরুল বাঁযুৰলে এমনই ভ্ত বেগে কেন্জরীভিমুখে চলিল যে সহুস! 

বিপন্ন হওযাঁ আশ্চর্য নহে কিন্তু কাহারও বিবেক শক্তি ছিল ন1। 
অনিবার্য ভ্ররাশাঁষ সকলে উন্মত্ত ছিল, বিপদকে কেহ বিপদ জ্ঞান 
করিল না| সেই অপরিজ্ঞাত ভূভাগ দর্শনে অগ্রসর হইল | 

অনন্তর তীরের সমীপস্থ হইলে শূন্যমার্গে নাননীৰপ আঁশ্চর্যাদৃশয 
দেখ] যাইতে লাগিল । কুজ্কটিকা বাঁযুতে বিচ্ছিন্ন হইল, তাঁহার মধ্য 

দিঘ। একটী জ্যোতির্দাষ স্তভ্তাকাঁর পদার্থ দেখা গেল, সকলে আগ্নেষ 

গিরি সিদ্ধান্ত করিতেছে এমন সময সে দশা অন্ত্িত হইল। সম্মুখে 
৭ 



৫০ পৃথিবীব উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কাব। 

তি ন মাইল অপেক্ষা স্থান ছিল," এমন সমষে প্রতিকুপ বায়তে জাহাজ 

পুনরাঁষ বিপরীত দিকে লইয! চলিল। 

জাহাঁজের চল্লিশ হাত অপেক্ষা ব্যবধানে একটা বরফ সুপ একাঁশ 

পাইল। তাহার পৃষ্ঠে কতকগুলি শুক্র ভনুক ভীত হইয! বেডাইতেছিল। 

স্পট জাহাডেব দিকে আনতে লাগিল। একবার সংলগ্ন হুইতে 
পারিলে জাহাজ চুর্ণ হইযা যাঁঘ| নিকটস্থ হইলে ভন্মুক গুলি জাহাজো- 

পরি লাফাইয। পড়ে £-ভযইর বিপন্দ | প্রীয ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত স্তপী 

পোঁতিসঙ্গে গমন করার পব এববার বার তাডনে দূরে বিদ্ষিপ্ত হও- 

ষাঁতে জাহাজ খানি রক্ষা পাইল। 
ঝটিক' দ্বগুণবেগে প্রবািত হইয! আবিষ্কারকগণের ক্ষুত্র জাহাজ 

খাঁনি উডাইল, বায়ু মার্গে সঞ্চালিত হওফাঁতে একটা বু শ্বেত পক্ষীর 

ন্যাব দেখাইতে লাগিল। ঘূর্ণাযমান জলরাশির একটা আাবর্তের 

প্রবল আকর্ষণে জাহাজ খানি 'তাহাঁর মধ্যগত হইল | নিমেষ মদে 

এত নিল্পে দেখা গেল যে জাহাজ ধাচিবার সন্তাবন1! রহিল না। আব- 

তের চারি দিকে জলরাশি স্ফীত হুইযা উঠিতেছিল। মুহূর্ত জন 

নিভগক নাঁবিকগণের হৃদযেও ভতি আসিল! লৌগাগ্ক্রমে এক 

বার জলেব তাঁডনে, বাঁম।ন নিক্ষিপ্ত গে!লার ন্যায দুরে নিক্ষিপ্ত হও- 

যাতে জাঙ্াজ রক্ষা পাইল। আল্তামন্দ,১ জনসন, ডান্তার বেল্ সকলে 

"কব" পা থেন। যখন দণ্ড বয়ান হইল, দেখিল হাতাঁরস 

নাই। তখন রাত্রি ২টা বাজিযাঁছে। 

যাহার প্রযত্তে ডান্তাঁব ক্লুবনি ও তাঁহার সঙ্গীযগণ পৃথিবীর শেষ 

জীম দেখিতে পাইলেনঃ ভিনি হঠাৎ এইস অন্তহিত হওযাঁতে সক- 

লের হৃদমে কেমন শোঁক ও ক্রেশ হুইল তাহ! সহজেই অনুমিত হইতে 

পারে। জল মধ্যে অনেকক্ষণ পর্ধ্যস্ত বিফল অনুসন্ধানের পর স্থল- 

ভাঁগ পরিদর্শন মনস্থ করিলেন । ১৮৬১ সনের ১১ জুলাই রাত্রি ০ টাঁর 
সময কেক্দ্রভুমি ভিন মাইল ব্যবধানে দেখা গেল। পৃথিবার উত্তর 
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কেন আগ্নেয়গিরি সদৃশ এই নবাঁবিত ভুূভাগ মাল্যাকাঁরে কে্রচী 

বেইটন করিযা আছে বোঁধ হুইল । 

আগ্নেষ গিরিটী অভি চমতকার । ই্ছা হইতে কিছু কিছু অগ্নাট ম 

সর্ধদাই হইতেছে | প্রস্তর ও দ্রেব ধাঁড়ু অনবরত চাঁবিদিকে বিক্ষিপ্ত 

হই! পর্বতের উচ্চতাক্রমে বাঁড়াইতেছে। সমযের আবর্তনে যখন 

কোন প্রবল আগ্রা,দগম উপস্থিত হয, তখন পর্বতের অভ্যন্তর হুইতে 

রণক্ষেত্রের সন্থত্ম কামান গর্জনের ন্যাষ শ্রুতি কঠোর ভীষণ শব্দ প্রত 

হইতে থাঁকে | অগ্নিমষ ধাতু ও অঙ্গার আত আকাঁশে বেগে উৎ- 

ক্ষিপ্ত হই! বু দু”ব বিকীর্ণ হয। তখন ধূমরাঁশির মধা দিষা এক দিকে 

অগ্মিশিখা সর্পাঁকারে সঞ্চীলিত হুইতে দেখা যা; অন্য দিকে দ্রবধাতু 
আৌতে পতিত হুইয! গহ্বরবৎ স্থান সকল পুর্ণ কবিযা ফেলে, উপরে 

রক্তবর্ণ ধূমরাঁশি + নিম্নে অমিময আতিম্বতী » চাঁবিদিকে বাঁয়ু অতিশষ 
উত্তপ্ত । শ্রোত সমুদ্রে পতিত 'হুষ » সেই প্রচণ্ড উত্তাপে সমুদ্রেব জল 

উচ্ছসিত হুইয| উঠে। অধ্যবসাঁয সম্পন্ন যাত্রিগণের আশার শেষ সীমা, 
পৃথিবীর কেন্্রভূমি এইরূপ স্থান । 

আঁম্নেষগিরির একটীমীত্র গহ্বর দৃর্টিগোঁচব হইল, তাহা হইতে 

অগ্রযুদ্ণাম হইত। উদ্গাত অগ্নিশিখাঁর অগ্রভাগে বিছ্যাতবৎ আলোক 
প্রকাশ পাইতে দেখিষ1 তাঁডিতের সহ্িত তাহাঁব সম্বন্ধ থাকা অনুমান 
হইল | নিদাঘ কাল। দক্ষিণদিকে যে রেখার ন্যাষ হূর্্য হইতে রশি 
প্রকাশ পাইত, ভাঁহা ধমের গাঁ আবরণে এবপে আৰত ছিল যে 

চারি দিক অন্ধকার দেখা গেল। আুমেক অমুদ্রমালাঘ পবিবোষ্টিত 
এই সুমেকপর্জত ছয সমর ফিট উচ্চ, প্রসদ্ধ আগ্নেষ গিরি ছেত্রার 
সমান | জমুদ্র হইতে ক্রমে হেলিযা পর্বত উচ্চ হইযাঁছে | সেখানে 

বক্ষা্দির চিহ্ছমীত্রও নাইঃ পস্থাপনের উপযুক্ত মৃত্তিকাও দেখ! 
গেল না। 

জাহাজ তীর্থ হইলে জন হাতাঁরসের কুহুয় ডাক্ এক লক্ষে পতিত 



৫২ পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কার । 

হুইঘ। প্রভুর অনুসন্ধানে বাঁছির হইল | কিযদ্দ.র ব্যবধানে গিষা অন্তি- 
শষ আর্ডম্বরে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। ডাক্তার তীছাঁর জঙ্গীষগণ 

সহ সেই স্থানে উপস্থিত হই! হাভারনের নাম ধরিষ| ডাঁকিতে লাগি- 
লেন| অধ্যক্ষ মুণূর্'ব পতিত ছিলেন | তীর ভাদৃশ অবস্থা দেখিযা 
সকলের হৃদ নিরতিশয বাথিত হুইল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ রবে, 

অঙ্গীষগণের পরিচিত কন্যরে ছাতারন চৈতন্য লীভ করিলেন । বলি- 
লেন, “আমি জীবিত আছি। এই কুইন্স আইলদ্দে (রাজ্জীর দ্বীপে ) 

জীবিভীবস্থায় রহ্্যাছি।” দ্বীপটীর নাম কুইন্স আইলন্দ রহিল। 

“ইংলত্তের জয ছুউক” বলিষা! সকলে যুগপৎ জযোল্লাম করিষা 
উঠিল। ক্লবনি, আলতামন্দ ও ছাঁতাবসের দিকে ছুই সম্ত বিস্তার করিযা! 

“আঁমেরিকীরও জয ুউক” বলিষ! উচ্চৈশব্দ করিলেন 
স্বাভারস নুস্থ হইলে বদ্ুগণ জিজ্ঞাঁস। করিলেন “এখন আপনার 

জুখ ছইযাছে ত?” 

হাতারম্ বলিলেন “হা, তোষরা সুঙগীহও নাই? এখানে আসি- 

যাছ একি সুখকর নয? আমর! যে ভূমিতে বিচরণ করি এ মেকতুমি। 

যে বাভান নিশ্বীসে গ্রহণ কার, এ কেন এদেশের বাতাস। যে সাগর 

অতিক্রম করিযাছি, এ জুমেক জযুদ্র | আহা! এই সেই উত্তর কেন্জ্র 1? 

জাহাজাধ্যক্ষ আহলাদে উন্মতুবৎ, হুইযাঁছিলেন, অনেক চিন্তীষ 

ভীহ।র মস্তি উষ্ণ হইধাছ্িল, বিশ্রামের নিতান্ত প্রযোঁজন | ক্লুবনির 
পরামর্শনত তাঁহার উদ্ভোগ হইল | 'সকলে আহার ককিলেন | গণন! 

দ্বারা দেখ। গেল এ স্থানের অক্ষাংশ ৮৯০ ৫৯ ১৫/ছিল। ছাতারসের 
আদেশমত লিখিত হুইল। 

4১৮৬১ সনের ১১ই জুলাই উত্তরাক্ষাংশ ৮৯ ৫৯%১৫/ মেকেও 

উত্তর কেন্দ্রে লিভারপুলবাদী ফরওযার্ড নামক জাহাজের অধ্যক্ষ জন 
ছাতারন এই কুহন্ম আইলন্দ আবিষ্কার করিয়! স্বযং ও তাহার সঙ্গীষ- 

গণ এই লিপি প্রশ্তুত ও স্বাক্ষর করিলেন । যে কেহ ইহা প্রাণ্ড হই- 
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বৈন তাহার কর্তব্য যে আড্মিরাল্টিতে (যুদ্ধ ভাহাঁজের কার্ধ্য সাধক 

রাজমন্ত্রীর নিকট ) পাঠাইযা দেন” 

দক্তখত। 

জন্হাতাবস ফরওযার্ড জাঙ্বাজাধাক্ষ | 

ডাক্তার ব্লবনি। 

আল্তামন্দ, পবৃপযেজ নামক জাছাজাধ্যক্ষ | 

জন্সন্ মালা। 

বেল্ জুত্রধর | 

অনন্তর আহারে বসিধা হাঁতারন বলিলেন “এই ৮৯ ৫৯4 ১৫৮ 

সেকেগ্ডে বাসধা আহার করিতে কে সমস্ত পরিতাগ করিযা আসতে 

ইচ্ছুক না হয ?? 
প্রাচীন বা বর্তমান কাঁলে ইযৌৌরোপ, আসিয়া ব! আমেরিকাবাসী 

কেহ যাহ! কর্খন করে নাই অহা! সম্পাদিত হুইল 

অনন্তর কেন্দ্র স্বপ্বন্ধে আলাপ আরন্ত হইল। ডাক্তার বলিলেন 

“পৃথিবীর মধ্যে এই স্থান এবং দক্ষিণ কেন্দ্র মাত্র অচল + অন্য সমস্ত 

স্থান অতি ক্রতগতিতে খুরিতেন্ছে | ইহার ব্যান বেখাঁর চারি দিকে 

২৪ ঘন্টা একবার এবং ছু্যের চারি দিকে সম্পূর্ণ বগুসরে একবার 

আবর্তন করে। ব্যাস রেখার ছুই প্রীন্তই ছুই মেক। পৃথিবীর এইরূপ 

গতি না! থাঁকিলে দিব! রাঁত্রি ব1 খতু পরিবর্তন হুইত না। আমর! 
সাডে চৌষটি দিনে নুর্য্যের মধ্যে পড়িয! যাইতাম | এই পৃথিবী সু্্য 
হইতে ৯১৫০,০১০** মাইল দূরবর্তর 

“আদি'ষে কেন্দ্রদ্ধ অচল বলিষাঁছি ঠিক্ তাহা নছে। অন্যান্য 
অংশের স্ছিত তুলনাধ অচল বল! যাইতে পারে | কারণ ইহাঁর যে 

গতি আঁছে তাছ। এত মন্দ যে, ২৬,০.* বহদরে একবার মাত্র ধরিতে 
পারে।” 



৫৪ পৃথিবীর উত্তৰ কেন্দ্র আবিষ্কার। 

হাতারস এই সকল বিজ্ঞানবিতর্ক শুনিতেছিলেন না, তিনি গাঁড় 

চিন্তায় নিময় রহিলেন। 

কেজ্জ সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত বিশ্বাস ছিল, তম্বধ্যে একটী 

অত্যন্ত আশ্র্ধ;। অনেকে বলিত কেন্দ স্থলে একটী ব্লু গহ্বর আছে, 
সেই গ্রহবব পথে পৃথিবীর ভিতর দিযা, ঠিক মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যাঁওযা 

যাইতে পারে । জন হ্াতীরসের আবিষ্কারে সেই ভ্রম একেবাঁবে দূর 
হুইল। সেই অপরিজ্ঞাত অদৃষ্ট তূভাগ যে অন্ধকারে আর্ত ছিল তাহা 
আলোকিত হইল | সকলে সুখে বিশ্রাম করিল, নিদ্রা! গেল + কিন্তু হাঁতী- 

রসের ভাগ্যে তাহা ঘটল ন।। সেই প্রাণী-সমাঁগম-শুন্য রক্ষাঁদি বহিত 

পঞ্চ ভূতের ভ্রীড। নিকেতনে হাভাঁরস শীন্তিহীন, বিশ্রামহীন | পৃথি- 
ৰীর শেষ সীম! দেখিযাঁও তাঁহার আঁশাঁর শেষ নাই। সকলে প্রভাঁতে 

গাঁত্রোর্ান করিল, অধ্যক্ষ তাহার পূর্বেই পর্বতপার্খে দণ্ডাযমান হুইযা 
দুরবীক্ষণ হস্তে দৃবত্ব পরাক্ষা করিতেছিলেন। জঙ্গীষগণ নিকটস্থ 

হইলে তিনি স্বপ্লোথিতের ন্যা চমকিয! উঠিলেন ঃ বলিলেন একবার 
এই দ্বীপটী “বন করিয! আঁসি | অনস্তুর তিনি সম্মুখে যে ৪৫॥ সেকেও্ 
অর্থাৎ তিন পোঁষ। মাইল পথ অবশিষ্ট ছিল তাহা অতিক্রম করি! 

৯৪০ ডিগ্রীতে ঠিক কেক্দ্রের উপর ইংলগ্রের পতাকা বিস্তার করিতে 
নিরতিশষ উৎসাহ ও ওৎনুক্য গ্রকাঁশ করিতে লাগিলেন ১ কাঁহারও 

তন্ুনয বা অনুরোধ মানিলেন ন!, জেদ করিতে লাগিলেন । 

হাতীরস্ পর্বতারোহণ আঁরত্ত করিলেন, অন্যান্যে তীছার পম্টাঁৎ 

পশ্চৎ যইিতে লাঁখিল | একে একে তাঁহারা সকলেই অবসন্ন হইল, 
কিন্তু অধাযক্ষেব ক্লান্তি বোঁধ নাই; ক্লবনি বাব বার নিষেধ করিলেন; মে 

নিষেষ কে শুনিবে? ছাঁতারসের বোধ শক্তি ছিল না, তিনি উন্মত্ত, 
সুতরাং উপদেশ উপেক্ষিত হইল | তিনি এক লক্ষে একটী অগ্রিম 

স্রোত অতিক্রম পূর্বক সঙ্গীয়গণের ধরিয! রাঁখার চেষ্ট| বিফল করিহা- 
ছিলেন। কেবল ডাঁক্ নামক প্রড়ুভক্ত কুকুরটী সঙ্গে ঙ্গে গেল 



শব প্রবন্ধ | ৫৫ 

অধ্যক্ষ বন্ধুগণকে “এই পর্দিতের নাম হ্থাঁতারস্ মনে রাখি” এই 

কযেকগি কথা বলিষ! অদৃশ্য হইলেন । 

এক এক বাঁর অগ্নির ছুঃসাঁছ উত্তাপে এবং শ্বাঁসরোক ধূমের উপ- 

দ্রবে ক্লুবনি প্রভৃতি সকলে অস্থিব হইতে লাগিলেন, হীভাঁরসের 

অদৃক্টে কি আছে তাঁহ! মনেও ধারণা করিতে পাঁরিলেন নাঁ। কিন্ত 
ছাঁতারস্ ইংলণর পতাক! নাঁচাইতে নাঁচাইতে কুকুর আরোহণ 

করিতেছেন, এক এক বাঁর তাহ! দেখিযা আশ্বস্ত হইতে লাঁগিলেন, 
কুকুরটী দুব হইতে মৃষিকবৎ, ক্ষুদ্র দেখা যাইতে লাঁগিল। 

আঁলতাঁমন্দ, আর খাকিতে পাঁবিলেন না । ধাঁধা অন্ুগ্রছথে 
তুষার মগ্যে মবণ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হুইযাঁছিলেন, এক্ষণে 

জীবন রক্ষার্থ এক লম্ষ্ে অগ্নিব নির্কর অতিক্রম করিষ! ধাবিত হই* 

লেন। হাতাঁরস বনু উচ্চে উঠিযা যন্ত্রের সাঁহাঘো দ্রাতিমা ও অক্ষাংশ 

গণন1 করিতেছ্িলেন; এক খণ্ড স্লনোন্মুখ প্রস্তরে পা রাখিযাঁছিলেন। 

প্রস্তর স্থলত হইল, অধাক্ষঙ তৎসঙ্গে গড়াই! পড়িলেন ১ অদৃশ্য 

হইলেন | সবলে হাহাকার করিধা উঠিল | 

পবন গতিতে ডাঁক্ অবতরণ করিযাছিল আলভামন্দ ও অগ্রদর 
হইযাছ্িলেন| প্রস্তরের উপর গডাইযা যখন এক গন্তীর অমিমষ হদে 

পতিত হইতেছিলেন, অমনি ডাঁক ও আঁলতামন্দ, তীহাঁকে ধরিযা 

প্রাণবঙ্ষা করিল। প্রীণরক্ষা হইল সতা, কিন্ত তদপেক্ষা মূল্যবান 

জ্ঞানবন্্ চিরদিনের জন্য হারাইলেন। চক্ষু প্রস্তরবৎ নিশ্চল রহিল, 

সমীপন্থ বন্ধুবর্গকেও চিনিতে পাঁবিল না| হাতাঁরস, বাতুল হুইযা- 

ছেন, ভীহীর বোধ শক্তি নাই। 

পর দিন পর্বত পার্থ “জনঙ্াতারস” এই নাঁমটী খুদিযা এবং 

উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কার বিবরণ এক খণ্ড কাগজে লিখিযা তাহা এক 

টানের নল মধ্ধো সেই স্থলে রাখা হইল। অগ্নুদ্ধামে নট না হুইহা 
থাকিলে মেই কান্তি স্তত্ত এখনও মীরবে হাত:রসের যশোগাঁন করি- 



৫৬ পৃথিবীব উত্তব বেজ আবিধ্াব। 

তেছে। অনন্তর ভাছার! গৃছাঁভিমুখে প্রতিগমন করিয| ২৩শে তারিখ 
ভিক্টোরিয়া উপমাগরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য প্রতিদেন্দ ছুর্গে 
উপস্থিত ছইযা দেখিলেন শুরু ভদ্মুকাদিতে তাহাদের সমস্ত সম্বল ধংস 

করিষা ফেলিযাছে। তখন সেস্ানে শীতকাল যাপন ছুঃসাধা দেখিষা 

যে কিছু খাদা সামগ্রী ছিল সঙ্গে লইয! প্রস্থান করিলেন | 
কযেক দিন অগ্রসর হওযাঁর পর এক দিন দেখিতে পাইলেন, 

তীহাদের সঙ্গীয ফবওষার্ডের বিদ্রোস্থী মাল্লীগণের মৃতদেহ বরফ মধ্যে 

পড়ি! আঁছে। তাহাদের এত গুলি লোকের বিক্লৃত-বদন ও ভরাঁনক 

পরিণাঁয দেখিয! নাঁবিকগণের হুদযে কি শোঁচনীয ভাঁব উপস্থিত সুইল, 

সহজেই অনুমিত হইতে পাঁরে। 

এই ভযানক দৃশ্য দর্শনের পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আব্ষ্ছ।রকগণের 

যে শোঁচনীয কৰ্ট হইযাঁছিল, তাহ। ভাঁহাঁরা নিজেও বর্ণন করিষ! উঠিতে 

পারেন নাই। অন।ছারে মকলেই মৃতক'প. আহাধ্য বস্তু নিঃশেষ 
হওয়ার পব জঙ্গীয কুবুর গুলির মান পর্ধ্ন্ত ভক্ষণ কর! হুইযাঁছিল 

৪৮ ঘ্ব্টা কাল জলও পাঁন করিতে ন1 পাঁরিযা পরিশেষে ৯ই সেপ্টেম্বর 
উত্তর ডিভনের নিকট উপস্থিত হইলেন। জনসন্ ও বেল্ তখন 

মৃতকষ্প। 
কিছু দিন বরফ মধ্যে অনাহারে পদক্রজে ভ্রমণ করিয! পরিশেষে 

সকলে ডেনমার্ক দেশীষ ধীবরেব নৌকাঁষ জাঁরোহণ পুর্ব্ক জিলন্দে উপ- 

স্থিত হইলেন , তথা! হইতে আল্তোঁনা! ও হম্বর্গ পথে লগুনে পাঁছ- 

ছিলেন। 

জার ক্লুবনি প্রথমতঃ রাজকীষ ভৌগোলিক সভা সমস্ত বিৰর গ 
বিরত করিলেন এবং হ্থাতারসের লিখিত দলিল খানি উপস্থিত করি য। 

আঁম্চর্ধ্য ঘটনাঁবলীতে সকলকে বিশ্মিত করিলেন। সকলে তাঁহাদের 

বিচলিত অধ্যবসাঁষের ভূযোভূষঃ গ্রশংস। করিতে লাগিলেন । 

আবিষ্কারের বাসনা ইংলগ্ডে আতিশয বলবতী 1 সামান্য পর্ণকুটীর 



শব গ্ুধন্ধ। ৫৭ 

হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যা্ত আন্ছন্দের কোপ্গা'হল উঠিল) তারের বিদ্যুৎ 
গতিতে, সংবাঁদ পত্রের ততস্তে স্তত্তে €লাক মুখে, হাঁতীরসের আবিষ্কার 
বৃত্তান্ত দেশ মধ্যে সরকতর প্রচারিত হইল ভাক্তাঁর রাবনি ইংলতৈম্বরীর 
এবং লর্ড চান্দেলরের ( অতুযু্চ আদালতের অধ্যক্ষ ) সাক্ষাৎ লাঁভ 

করিলেন। যে সন্মান স্বপ্রেও প্রত্যাশ] করেন নাই তা লভি হুইল 
গবর্গমেন্ট আবিষ্কৃত ভুভাগের “কুইন্স, আঁইলন্দ* *আল্তামন্দ হার” 
বার্* এবং “ছাঁতারস্ পর্জত” নাম স্থির রাঁখিলেন! 

হাতারসের বাঁতুলতাধ কাহারও ফোন অনিষ্ট করে নাই। ভিন্সি 
লিভরপুলের নিকটস্থ ঘেন্ নামক স্ছাক্ষের একটা ক্ষুত্র গৃহে বাঁস করি" 
তেন। তিনি কথা কহিতেন না, যাঁহা বলা যাইত, ভাহাও বুবিতেদ: 
না) বাক্ ও বিবেক-শক্তি অন্তর্িত হওযাঁতে ভীহাকে জবস 
করিবাছিল। বাহা পৃথিবীর সহিত তাঁহার মাত্র একটী বন্ধন জলে 
বন্ধন ডাকের প্রতি ভালব!স1| * 

অনেক দিন পর্বাস্ত তিনি কুঁকুরটীকে সঙ্গে লই! এক বাঁগাবে 
শ্রর্দিট এক দিকে ভ্রমণ করিতেন) প্রচার পর্য্যন্ত গমন বরিয়! 
গতিরোধ হইলে এরত্যারত্ত হইতেন | কেহ তাহাকে থামাইলে তিনি 
অঙ্গ,লি স্বারা আকাশের একাংশ দেখাইতেন | কিন্তু ফিরাইয়া। অনিতে 
পরয়াষ পাইলে ক্রুদ্ধ হইতেন, ডাক্ও ঘেউ ঘেউ করিয়া, প্রভুক্স ক্রোধ, 
জ্ঞাপন করিত। 

ডাক্তার ক্লুবনি বন্ধুকে সর্বদাই ' দেখিতে যাইতেন। এক দিশ 
ছাতারসের উদ্যান ভ্রমণ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিযা কারণ অক্থু- 
সন্ধান করিলেন + বুধিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোন চুম্বকাঁ 
কর্ষণের শক্তির ন্যাষ শক্কিক্রমে ছাতারস্ এরূপ আমণ করেন । 

রছন্য এই, জন্ ছাতারসূ. কেধল উত্তরভিমুখেই গমন কারতেন। 
আপা পিসি 
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মনৃষ্য মাতৃগর্ড হইতে ভূমি হুইয| পার্থিব পদার্থ নিচঘ দেখিতে 
থাকে । প্রথমতঃ বাল্যকাঁলের অজ্ঞানতাঁর সময; তখন ভাল মঙ্গ 

কিছুই বুধিতে পারে না| কিন্ত কথ কহিবার পুর্ব হইতেই দেখিতে 
খআরস্তকরে। ভখন কোন সুন্দর যন্ত্র নযনসমক্ষে ধরিলে একদৃষে 
তাঁকাইযা থাকৈ| লালবর্ণের বস্তু অধিক উজ্ভ্বল দেখাষ, বালক-চক্ষু 

জাহার প্রতিই অদ্দিক ধাঁৰিত হুয়। তনস্তর কিছু কিছু শব্দ হ্লুরণ 

হুগুধার সে সঙ্গে কিছু কিছুঞ্জনিতে থাকে » ঘোণ ও আস্মাদ শক্তি 
ভীহার পরে জঙ্থো একপ বোঁধ হয | কারণ দর্পণে প্রতিবিষ্বের ন্যা 
চক্ষুতে বস্তুর ছাঁষ! প্রতিফলিত হয, এই জ্ঞান লাভে কোন যত্ব করিতে 
হয় না )স্পর্শ ও দর্শন, ইত্সিযের মধ্যে অধিক সম্পন্ন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। 

কিন্তু স্বাণ ও আস্বীদনের ভাঁল মন্দ বোধ কিঞিঃৎ জন্মা আবশ্যক ? 
তবে তিক্ত, অল্প ধা'লবণ বস্তু রসনাগ্ত হইলে বালক মুখভঙ্গী করে 
বটে, কিন্ত তাহ! ভাল বন্ধ হইতে মন্দ বন্ত প্রভেদ করিযা নহে । এ 
অকর্ল বস্তুর তীব্র আব্মাদনে বাঁলক সমযের প্রন্ুপ্ত ইঞ্জিষ কিধিওৎ পাঁর- 

মীণে চৈতনা করে + ব্বাদহীন "মৃত্তিকা হর্গন্ধ ও বিস্বাদ গোময প্রতৃতি 
বাঁলকে অনাষাঁসে খাইয! ফেলে | 

শিশুগণ কথা কহিতে আঁরস্ত করার পূর্বেই অনেকবস্তব দেখিফা 

লষ। 'ক্রদ্দন এবং ম!, বা, প্রভৃতি আধ আধ কথার লঙ্গে সঙ্গে একি, 

একি, এইরূপ অনুসন্ধান করাঁর ও জাঁনিবাঁর বাঁসন1 প্রকাঁশ পাঁষ। 

পশ্থাবির স্বাভাবিক জ্ঞানের ন্যাঁধ জাঁনিবাঁর বলবতী ইচ্ছা! অতি বালা- 
ফাল হইতে আরস্ত হয। যখন “কি' শব্দও উচ্চারণ হয 'ন!, ণতি' ছইম! 
যায়ঃ তখনও শতবার জিজ্ঞান।- করিভে থাঁকে, এবং একে একে সকল 

বস্ত পরিচষ করিয! লয। অনাগত বুদ্ধি বালকের পৃথিবী পরিদশ্ণনি 

হইতে প্রথমতঃ বস্তু সকলের নাঁম জ্ঞান আন্ত হব, নজর «কেন 
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হইল” এইবপ কারণীনুসদ্ধাদে নিরত থাকে! প্রত্যেক বিষয়ের, কাঁর- 

পানুসন্ধান প্রনতি হইতে অন্তঃকরণে জ্ঞাঁনের সঞ্চার হু, সেই জ্ঞানেই 
মনুষ্যকে অন্যান; প্রানী হইতে শ্রেষ্ভ পদবীতে তুলি! দিষা! মনুষ্য 
নামের যোগ্য করে| প্রক্ৃতিপ্রণোদিত বালক “কি এবং কোঁন' এই 

ছুইটী শব্দ স্থল লইয! জীবনবর্ধ্য অনুসরণে প্রত হুষ, এবং এই চুইটী 
শন্দ ্গে করিষা পৃথিবীর নিকট বিদাষ গ্রহণ করে| শব্দ ঢুইটী, প্রথ- 
মতঃ বালকের কণ্ঠনিঃস্থত হইলেও মানব জীবনের অবলম্বন এবং অমগ্র 

বিজ্ঞান শীতের ভিত্বিভূমি | সংসার যখন নিতান্ত শিশু ছিল, কোন্ 
বস্তুর অভিধান কি, জানিত ন!, কোন পদার্থের কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল 

না, অঙ্কুলী নির্দেশ ভিন্ন পদার্থ নির্দেশ হইতে পারিত না, একে 
কোঁন শব্দ করিলে অন্যের তাহাঁ বোধগম্য হইত নাঃ তখন “কি' শব্দের 

জম্ব| অভিধান পুর্ণ কর! “কি'র প্রথম ও প্রধান কার্ধ্য। মক্ষিক! ও 

মগ্কুণ হইতে আঁরভ্ত করিঘ! অনন্ত আঁকাঁশ এবং সর্ববশ্রট! পরমেশ্বরের 
নাম পর্য্যন্ত “কি' শব্দ হইতে উৎপন্ন । বলা কাল অবধি শিক্ষা! আন্ত 

সঘ সভা, কিন্তু পৃথিবী এমনই বিস্তীর্ণ যে, সুদীর্ঘ জীবনেও “কি” ফুরাঁষ 
মা। মানব জীবন যদি সহজ গুণ দীর্য হইত, যদি ইহাতে আঁল- 

স্যক্স অপব্যঘ অথব| বিশ্মৃতির মলিনতী ন| থাকিত, অনন্ত ব্রন্মণে 

বিচরণ করিষা তথাপি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নুতন বস্তু, হুতন ঘটন। 
দেখ! যাইত। জংসার পুরাতন হয় না, হু বস্ত-নিচষ ফুরায় ন!। 

চিরাভান্ত সঙ্গীত অথব! জীর্ণ বসনের ন্যাঁষ সংসাঁরকে পুরাতন বলিয! 

উপেক্ষা! ফর। যাঁধ না| অনন্তকাল পর্য্যন্ত “কি' শব্দ সঙ্গে লইয়! চলিয় 
যাও,.পদে পদে হুতন দেখিবে হৃতন শুনিবে, “কি' তৃষ্ণ! নিবারণ 

করা! অসাধ]| যদি ধনের বা জীবনের আঁশ! কমিযা যায়, তথাপি 

জামিবাঁর বাসন! হাঁস হয ন! ১ অবিরামবাছিনী কল্লোলিনীর ন্যাঁয জ্ঞামি- 

লালিস! মনুষ্য-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অনস্তাভিযুক্তা চলিষাঁছে +--বিরাঁন 

নাই, বিশ্রীম নাই, অন্ত নাই। 
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এই এবল অনুবদ্ধিৎসা মানিবগণের সকল সুখের হুল । জ্পর্শ, দর, 
শ্রবগান্থাদন, ত্রাণাদি হইতে সর্বদা ভান জন্ঘিভেছে) রিদ্ান্তের ক্রুতগতি 
হইতে অনেক শীত আমর! সেই জ্ঞান লভ করিতেছি। আমরা 

একক হুইয়াঁও প্রত্যেকেই পঞ্চেক্িমের লাহাঁষো প্রাঁচ জনের ন্যাষ পাঁচ 

দিক হইতে জ্ঞানোপীর্ঘন করিতেছি, তথাপি আশার বিরতি নাই। 

যদি এর ণকি' প্রপ্থের সদুত্তর লাভে সম্ভউ থাকিতাম, তাহা হইলেও 
যানর হদয়ে শাস্তি সুখের অনেক আঁশ! ছিল; কিন্তু তাঙ্কা৷ থাকি না| 

«কি' শব্দে আমাদের অনেক স্বাধীনতা আছে? দশ জনে নিলিয়া কোন 

পদার্ম র। ঘটনার নাম যাহা রাখিতে ইচ্ছ। হয ভাহাই রাখিতে পারি। 
কিন্তু এই এশ্বের সঙ্গে সঙ্গে যে অন্য একটী ছুরহু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় 

তাঙ্ার উত্তরে আমাদের অনুমাঁরও ম্যাধীনতা নাঁই। কেবুল কেহ 
যন মননে মনে কোঁন এক সঙ্কপ্প স্থির করিয়। তদনুসারে কার্ধা করে, 
ত্বাছাকে “কেন এরূপ করিলা' জিজ্ঞাসা করিলে সে কারিণটী স্বাধীন 

ভাবে বলিতে পারে » একটী করিণ দুশ একারে ব্যাখ্াও করিতে 
পারে, নৈদর্ণিক কার্য ও ঘটনাবলীর কারণান্ুসঙ্গান সেজপ নছে। 
মে সকল প্রশ্নের একই উত্তর, উত্তরদাত! নিপর্থ। প্রতি নিঃশব্দে 

তোমার মানস-নযন সমক্ষে-অঙ্কুনী দ্বারা উত্তর লিখিযা দিতেছেন, 
তেমাঁর নযন মেলিঘা পাঠ করিতে হইবে | 

আঁমৰা কোন একী অরস্থা বা ঘটন। দেখিলেই জিজ্ঞাসা করি 

“একূপ কেন হুইল ?” একটী হৃতন,বস্ত দেখিলাম, অনুসন্ধানে জাঁমি- 

লাম লোকে তাহীকে স্বরিদ্রা বলে$ “এই বস্তি কেন হইল?” এ 
প্রশ্থের এক উত্তর, মনুষ্যাঁদির কার্য্য সাঁধন ও ব্যবস্থার জন্য | দ্বিতীয় 

উত্তর নিতান্ত কঠিন, মাঁনব বুদ্ধির অগম্য £ মনুষ্য কেকল এই মার 
বলিতে পাঁরে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন সফি হইল; কিন্তু ভাহার ইচ্ছা 
করার উদ্দেশ্য কি? একে বলিবে? মাঁমব-হুদয় একটা ক্ষ প্রবণ 
মাত্র, কৌন অপরিজ্ঞা্ত কারণে সেই ছুদয় ছৃঃখভারা ক্রান্ত হইলে 
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বীধন অ্রা্ধার! বন্থিতে ধীকে, অন সেই ক্ষুত্র প্রোতদ্ঘতীর ধার 

ছুইচী অনুসরণ করিতে পাঁরে শা, কোন্ লবণমধ হাদ বা উৎ্ল সইতে 
সুঃখ-অরেত নির্মতি হইয়াছিল, সকল বিষয়খ অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহ! নির্শব 

করিতেও সক্ষম হত্র না| সুতরাং যে অনন্ত প্রত্রবণ হইতে অধ্থিল 
বিশ্ব-রক্ষ।ণডের উৎপত্তি, ষাছাঁর একটী ধারায় লমগ্রা লৌরজগণ্ নিমেহ 

মধ্যে ভীলিষ! যাইতে পারে, এমন কে আছে, যে, তাছার মূলদেশ 

প্রাপ্ত হইবে? কারণানুসন্ধীনের চরম সীম! পরমেশ্বর, মনুষ্য জ্ঞানের 

শেষ সীনা জগদাশ্বর + দুর হইতে ছাষ| মাত্রেও নেই সীমান্ত স্থান লক্ষ্য 
ছয ন1! 

হরিজ্রার একটী বর্ণ আছে, চুণের আঁর একটী বর্ণ আছে )-_ একী 
অন্যটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, প্রীঁধ বিপরীত | অথচ এই ছুইটী বন্ত একত্র 

শিশাও, তৃতীয় এক নুতন বর্ণ উৎপন্ন হইবে । ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বস্ত কটা 
সহযোগে নান! বর্ণের বাকদ প্রস্তুত হয, তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে 

সেই ভিন্ন ভিন্ন রং প্রকাঁশ প]ষ ; এবপ রূপান্তর বা গুণান্তরের কারণ 

কি?স্থির মনে আপনাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং সাধ্যমত হত পুর্ব 

মীমাংসা প্রব্ৃত্ব হও রাঁসাঁষন শাস্ত্রের মূলতত্ব এই সকল বস্তুর 
সংযোগ ও বিষোগানুসন্ধানে নিহিত রহিযাঁছে। 

ঘে বর্ণের বিষষ বলিলাম, দেই বর্ণই কি? বর্ণ বস্তু হইতে প্রভেদ 

করা যাঁয কি ন? বর্ণ সৃর্্যালোকে, বন্্রতে, লোক চক্ষে না লোক মনে 
থাকে? বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, 

অথচ এ সমস্ত নিতান্ত আঁবশ্যকীষ প্রশ্ন | আমরা রঞ্রিত কাঁচের মধ্য 

দ্যা দৃা্টি করিলে বস্তর বর্ণের ব্যতিক্রম দ্বেখিতে পাঁই | বছুকোণী কাঁচ 
চক্ষে দিযা্দেখিলে একত্রে নানা বর্ণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয! 

রামধস্থৃতে পৃথক পৃথক সাতটী প্রধান বর্ণ দেখ| বিষ! থাকে | রৌজ্রের 
জম ফুৎকাঁর করিলে মুখনিঃলত জলকণ! সকলে রামধনুত্ ন্যান্ বর্ণ ও 

আকার দৃদ্উ হয়। এই লমন্ত বর্ণ ব! আঁকারেক্স কাঁরপ কি? যখন কেহ 
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দেখে না, একপ অবস্থা স্থিত অরণ্য মধ্যে গোলাপ পুষ্পের রী 

ভাঁকার মঙ্গে থাকে কি না? যদি পূর্যের তেজে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ থাকে, 
ভবে প্রতোক বন্তুভে এ সকল ভিন্ন ভিন্ন রং প্রকাশ পাঁধ না কেন? 

এসকল মনোবিজ্ঞানের কঠিন প্রশ্ন। যে একবার ভাঁলরূপে চিন্তা ন! 

করিযাঁছে, বুঝাইলেও তাহার বোধগম্য হওঘা জুকঠিন | এইকপ ছুই 

চক্ষে দৃর্টি করি, চক্ুর্ঘঘ মধ্যে ছুইটা প্রতিবিত্বই অঙ্কিত হয, অথচ 
আমর! একটা বস্তু দেখিতে পাই, অঙ্কুলী পীভন ম্বারা একটী চক্ষু কেন্্র- 

ত্র করিয়। কিঞ্চিৎ উপরে বা নীচে সরাইয দু্টি করিলে প্রত্যেক 
বস্তুর ছুই ঢুইটা ঘূর্তিই পরি গ্রহ হইবে | এসকল প্রশ্ন আঁপনাকে আঁপনি 
জিজ্ঞাসা কর, এরূপ অবস্থা কেন হয অভিনিবেশ পূর্বক দেখ, অনাঁযাঁসে 
বুবিতে পারিবে! মনে একবার অনুশীলন ক্ষমতা জশ্িলে নিতান্ত 
কঠিন বিষষও সহজ বোঁধ হুয। যেসন প্রতি মুহূর্তে এসকল ঘটন! 

প্রত্যক্ষ ছইতেছে, ভেমনই আঁবার তাহার ₹দৃত্তরও প্রক্কতিতেই রঙ্ছি- 
য্লাছে। নিসর্গ এক বহু ব্যাপক গ্রন্থ, সঁবধানে পাঠ করিলে উহ্বার 
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠা নুতন নূতন বিষয শিখিতে পাঁরিবে, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে 

কাব্য, নাঁটক, ভূগোল, খগোল, গণিত, দর্শনীদি নান! শান্তর অধাযনে 
জ্ঞান ও প্রফুল্পতা যুগপৎ লাভ হুইবে। 

- এই পুস্তক অধ্যযনের ছুইটী উপায'আঁছে, পরিদর্শন ও পরীক্ষা | 
যে ঘটনা সমক্ষে উপস্থিত হয প্রথমতঃ অতি সাবধানে ভাঁহাঁর আঙ্গি 
মধ্য শেষ পরিদর্শন কর। ঘটনাঁটী কোথা হইতে উৎপন্ন এবং কোঁথাষ 

বিলীন হইল, অবস্থান কালই বা! কিকপ ভাবে গেল, অতি মনোযোগের 
সহিত দেখ ! অনস্তর মনে মনে জিজ্ঞাসা কর, একূপ কেন হুইল? 

পরীক্ষা করিতে থাক | এক, ছুই, দশ দিন গত হউক সমূত্তর প্রাণ্ড না 

হইলে বিরত হইও না। একদিন সহ্ত্তর অবশ্যই পাইবে ।' এ যে 
অত্যুন্নত পর্বত শ্রেণী ভারতবর্ষের উত্তর সীমাঁয আঁডাই মাইল উর্চে 

উঠিষাছে, দেখ] যাঁধ, তাছার শীর্ষ ভাগ সম্পূর্ণ ধবল বর্ণ | সেই ধবলাং- 
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দৌর মিলন ভাগে নীল ও ধবলের মিলনরেখ|। অনুশীলনে বুঝিতে 
পারিবে, উচ্চপর্কত মাত্রই কি শীতে কি গ্রীক এপ তুষার মণ্ডিত 
থাঁকে। নিন্নম্থ সীমা তূষাররেখ। | জমুদ্ধের দমত| হুইতে নির্দিটি 
পরিমীণ উচ্ে উঠিলে, এ রেখা প্রাপ্ত হওযা যাঁষ| এই অবস্থা দুফে 
উচ্চ ও নিন স্থানের শীতোঞ্তাঁর প্রভেদ এবং মেই কারণেই যে পর্ত- 

শীর্ষে তৃষার হু, একথা হুদযঙ্গম হইতে পায়ে | পৃথিবীর বিষুব রেখা! 
হইতে উত্তর ব1 দক্ষিণাঁংশে যতই অগ্রসর হইবে, শৃর্ধের তেজ তত 

মধ, নীত তত অধিক| স্থানের উচ্চত1 এবং নিম্বত1 আর সূর্য্য হইতে 
দুরত্ব ও নৈকট্য হইতে শীত শ্রীয়ের ভাস বৃদ্ধি বুঝা যাঁষ। এই সক- 

লের সঙ্গে প্রকৃতির কি সম্বদ্ধ একবাঁর ভাঁবিষা দেখ। 

অনস্ত বায়ুরাঁশি পৃথিবী বেন করিয! আছে! জল-নিমগ্ন স্চর- 

মাঁণ জলজন্তর ন্যায় পরথিবী বাঁয়ু-সাগরে নিমজ্জিত ও ভাদমাঁন আঁছে। 

ডলের তরজ বীচিমালায এবং বায়ুর তর বটিকাঁদিতে প্রকাঁশ পাই- 
তেছে। ফলের গতি আছে, বায়ুরও গতি আছে। জলনিন্ন দিকে 

চলে কিন্তু বাঁযু সর্ঝত্রই-গমন করে| জল ও বাঁয়ুতে সম্বন্ধ অতি নিকট । 

বায়ু সন্কে(চনে জল হইতে পারে, আবার জল লঘু করিয! বাঁন্পে বা 
ছুইগি বাঁয়ুতে পরিণত কর! যাইতে পাঁরে। এক কলসী জল উঠাহ্ষা 
লও, চারি দিকের জল আমিয! সেই স্থাঁন পুর্ণ করিরে। কোঁন কারণে 
এক স্থানের বায়ু লখু হউক, চারিদিক হুইতে ঝটিকাবেগে বায়ু আঁসিয! 
সেই অভাব মোঁচন করিবে | কৌন স্থানে বায়ু আর্দ বা ঘন হইলে হত 
অগ্নিকুণ্ড প্রস্তৃত পূর্বক বায়ু লঘু করা যাইতে পারে | অগ্নির উত্তাপে 

জলও বাঁশ্পে, পরিশেষে বায়তেও পরিণত হয | জমুদ্রের বাঁন্প-কণ- 

বাঁহী দক্ষিণঁনিল আমাদের নিকট নীতল বোঁধ হয । 
বারুর বিষষ বিস্তারবপে আলোচনার পূর্ব মীধ্যাঁকর্ষণ জন্বন্ধে কষে” 

কী কথ! বল! প্রযোঁজন | আর্ধ্য প্ভিতগণ শুর্য্যের আকর্ষণ শক্তি 
ডাঁনিতেন একথ প্রকাঁশ পাঁষ| কেক্জাঁভিমুখ ও কেক্রবিমুখ বলও 
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ছারা আত ছিলেন। অনন্তর গ্রীকগণও এ সম্বন্ধে অন্ছুট ভারি 
কিঞিঃং আলোচনা করিষাঁছেন। ইংলত্র গৌরব জ্ব্প নিউটন 

এফটী আভীর বক্ষ হইতে পতন পরিদর্শনান্তে সীধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার 
করিযাদ্থিলেন। ভীহাঁর মনে “একপ কেন হইল 7” এই প্রশ্ন উদঘ 
হইফাঁছিল, এই জনা তিনি এরূপ মহৎ কার্ধ্য সাধন করেন৷ । নিউটনের 

আবিষ্কার, পরীক্ষা ও পরিদর্শন ফলের প্ররু্ট দৃষ্টান্ত | মাধ্যাকর্ষণ 
আধিঙ্কারের পর বস্তুর ওজনের কারণ নির্ণঘ হইল | উচ্চে ও নিক্গে 

ওছসের হাঁস রদ্ধির কাঁরথও বুৰ! গেল। যে সকল পদার্থের পরমাণু 
সংহত ঘনসন্নিবিধ, তাঁহাঁদের ওজনও তদনুযাঁধী অধিক। আধক 
পরমাধুবিশিফ বস্তু অধিক বলে পৃথিবীর কেন্দাভিমুখে আুষ্ট হয 
বলিষ| তাহার ওজনও অধিক হুধ| জল ও মৃত্তিক! মিশ্রিত থাঁকিলে 

ত্জ্ন্যই মৃত্তিক! নিম্নভাঁগে পড়ে, তৈল ও জনন একত্র থাকিলে তৈল 

ভাঙা থাকে | | 
আমর! বাঁযু সপ্বদ্ধে কষেকটী কথ! বলিতে ছিলাম । অন্যান পরশ 

মাইল পর্যান্ত ভর্ঘ দিকে বায়ু আছে অনুত্তব করা যায। যেমন জল 

অপেক্ষা তৈল লঘু বলিষ! মিশ্রিত হইলে তৈল উপরি ভাগে উঠে ) উ্ণ 

জলে ন্নিঙ্ধ জল ঢালিষ। দিলে পলিঞ্ধ জল নীচে পড়ে উঞ্ণ জল উপরে উঠে, 

বাসুরও তদ্রুপ | উদ্ক অর্থাৎ লু বাঁয়ু উপরে উঠে, অপেক্ষাকৃত আর্ছ ও 
ঘল বানু নিম্নে থাকে। সুভরাঁৎ আমরা যতই উরে উঠি, ততই লবু বায়ু 
প্রাপ্ত হই। পরিশেষে এমন স্থান্যে উপস্থিভ হইতে পারি, যেখানে নিশ্বাস 

প্রথা নুকঠিন। যাহার! বেগুনের সাহাযো শুন্য উঠে, ভাহারা খান্াদির 
সন্বলের ন্যাষ বাযূরও সম্বল লইবা যাঁষ। বাঁডু জল অর্পক্ষ! লঘু 

জলের নীচে এজন্য আমরা থাকিতে পাঁরি না| নিশ্বার গরাঁধ হইয়া 

আইসে | সেখানে বায়ু নাই, আমাদের শরীরস্থ বায।উপয়ে উঠিতে 
চাঁয়, মুতরাঁহ আমাদিগকে গু ভাঁমাইয়! উঠায়। বারুর অবস্থা পরি” 
বর্তদ্ন পরিদর্শন নিতান্ত আবশ্যক | আমর! বাঝশৃম্য প্রদেশে এক 
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মুই্উও থাকিতে পারিনা | বায়ু কোন প্রকারে কলুষিত হইলে ক্নামা- 
দিগকে মারিয| ফেলে | বাঁয়ু লঘু হইলে শ্বীসরোধ হুঈষা প্রাণ বিয়োগ . 
ছষ| ঘন হইলে কফ কাঁশিস্বর প্রভৃতি উপদ্রবে সর্ধদাই পীডিত 

রাখে | আঁ্র্ধেদ শাস্ত্রের মূল তত্ব বানধুর অবস্থা জ্ঞান | বিশুদ্ধ বায়ু 
মেবন করিলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে | আমর! যে বানু নিশ্বাস 
প্রশ্থীল করি, তাহা! আঁমাঁদের হুদয ফুসফুসে প্রবেশ করিয। শোঁনিত 

শোধন করে| দূষিত বানুরাঁশি যখন অন্য রূপে সংশোধিত হওয!| 

কঠিন হয়, লঘু বাঁয়ুতে প্রাণ সংশষ হইযা উঠে, তখন প্রকুতির অব্যর্থ 
নিয়মে বাটি হইয়। বাু শোধন করে| 

বাঁছুর অবস্থা পর্যালোচনা করিতে করিতে “কেন বাটি হয? *শুন্যে 

জলরাশি কোঁথাঁধ কি অবস্থা থাঁকে?' পঁড়িষ! যাঁষ কেন? “একত্র ন! 

পাড়ি! ফৌঁটা! ফৌট! পড়ে কেন? “কখন ক্ষুদ্র বিন্দু কখন বৃহৎ বিন্দু 

দেখা যাঁষ কেন? 'ফোটা! গুলি গোলাকার হওযাঁর কারণ কি? “আমরা 

যে মেঘ দেখিতে পাই তা কচ পদার্থ? “কোথা কি অবস্থাষ অবস্থান 
করে? “কক কি? "মেঘ গর্জনের কারণ কি? 'সমযে সময়ে 
বজ্জঘাঁত হইযা প্রাণীর প্রীণ ন্ট হইতে, অনেক বস্ত বিদীর্ণ ও ভন্মীতূত 
হইতে দেখা যাঁষ £ আমরা কার্ধ্য দেখি কারণ দেখি না। “সেই বন কি 

পদার্থ? এইবপ শত শত প্রশ্ব উত্থাপিত হইতে পারে । প্রত্যেকের 

কর্তব্য যে, জীবনের প্রথম হুইতে সতর্ক হুইয| ইহার প্রত্যেকটী ঘটন] 

পরিদর্শন ও পরীক্ষা করে এবং অন্যের সাহায্য না লই! আঁপন বুদ্ধি, 
বিবেচনা! ও অভিজ্ঞতাঁর লাহাঁষ্যে সকল প্রশ্বের মীমাংসা করে। 
শিশির ও তুষার পতিত হুষ বলিষ। অনেকের ভ্রম আছে $ বাস্তবিক 

কির ন্যাষ পতিত হুয না| কোন বস্ত্র তাপবিকীরণ করিযা যখন 

শীতল হু, তাহাতে লীতল বাঁরু লাগিলেই এ বানু শীতল হুইযা বিন্দু 
বিন্দু আকারে পদার্থে লাঁগিয! থাকে, তাঁছাঁফেই শিশির বলে। আর 

পর্বতাঁদিতে ভাঁপ একবারে থাঁকে না, শীতের আঁতিশয্য প্রযুক্ত শিশি- 
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রের ন্যাঁধ যে জ্দবিন্দু সংযোগ হওয়া অন্তব সিল, ভাহা একবার 

জমিয। যাঁধ ও তুবার ছঘ| এ সকল অনুসন্ধান করিষ! ভান! সকলে- 

রই কর্তব্য1 একটী শুদ্ধ ধাতু পাত্রে বরফ বাঁধ, ভাঁহাঁর বহির্ভাগ আর 
হইবে) ভিভরের জল চোঁযাইয়া ওকপ করে না, শীতল বানু পাত্রে 
লাগিলে জমিয়া জল ছয | 

পরীক্ষা ও পরিদর্শন সাহায্যে বাঁষ্পের গুণ ও শক্তি অবগত হওযা 

গিষানছে। এই ছুইটী অবলম্বন করিষা ইয়োরোপ, আমেরিকা, চীন 
প্রভৃতির এত কৌশল, এত প্রীধানা। গাঁলিলিওর ঘটটকা যন্ত্রের 
মূলোস্তাবন, আক্রইটের লুতাঁকলের সঙ্কেত আবিষ্কার, জ্যোতি 
গণের জ্যোঁতিঙ্ব মগুলের গতি বিধি নির্ণয প্রভৃতি যাঁছাই কেন ভীবিয!| 
ন! দেখ পরীক্ষা ও পরিদর্শন ব্যতীত কিছুই হয নাই। 

মহাভারতে লিখিত আঁছে বীরবর দ্রোঁণাচার্ধ্য যখন কুকপাঁগুৰ 

গণকে অস্ত্র শস্তরে দীক্ষা দান করিতেছিলেন, তখন এক দিবম তিনি 
শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহ্থারে এক প্রীস্তরে উপস্থিত হন। তিনি ছাত্রগণকে 

সম্বোধন করিষা! বলিলেন “মনোযোগ পূর্বক দৃর্টিপাঁত করিলে যে যাহ! 
দেখিতে পাঁও তৎ্প্রতি বাণ নিক্ষেপ কর / কেহ রৃক্ষমূলে, কেছ বাঁ 

শীখাঁধ, কেহ বা স্থল অন্য কোন পদার্থে লক্ষ্য করিল | অর্জুনকে “কি 

দেখিতেছ? তোমার লক্ষ্য কি? এই কথ! জিজ্ঞাদা করিলে তিনি 

বক্ষ পত্রাস্তরালে একট ক্ষুদ্র পক্ষীর মস্তক দেখিয! ভাঁহাই লক্ষ্য করি- 

ঘাঁছেন এইরূপ বলিলেন। আচার্য্যনঅর্জুনের ঈদৃশ অভিনিবেশ দৃষ্টে 

বস্ত্র হইলেন এবং তাহার শিক্ষা সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে এ কথা 
ভখন বুঝিতে পারিলেন। অধ্যাপক ছাত্রগণকে সমভাঁবেই শিক্ষ। দান 

করেন, কিন্তু অভিনিবেশের হ্যুনাতিরেকে ছাত্রে ছাত্রে এত প্রভেদ 

সধ যে, তাহা বর্ণন করিলে শেষ হয না! কবিবর করিলে শেষ হয় 

না| কবিবর ভবস্ভুতি এই অবস্থা! ম্মরণ করিঘ! বলিয়াছিলেন, “চজ্জ* 

কোটী, মৃত্তিকা! ও চন্দরকান্ড মণির উপর সমভাবে পতিত হওষ! সত্ত্বেও 
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বেন চন্দ্রকাস্ত মণি সিক্ত ছয় এবং ভাঁহাঁর গুণ বাছ্ছির হুইয়। পড়ে, 
কিন্তু মৃত্তিকার কিছুই হয না সেই বপ গুক, সকল পিষাকে জম- 
ভাঁবে শিক্ষা দান করা শ্থলেও কেহ প্রাজ্ঞ হয, কেহ ব| জডই খাকিষ 

যায়” এই প্রভেদ কি রেবল মনঃসংযোঁগ ও অনুশীলনের ভীরতমোই 
ঘটে না? 

অনেকে রাজপথে ভ্রমণ করে, অথচ পথপার্খেকি আছে দে দিকে 

ভাঁহার! একবারও চাছিষা দেখে না| কোন এক বাজীকর তারার 

পুল্তকে এবপ শিক্ষাদান করিষাঁছিল যে, সে কোঁন দৌকাঁনের নিকট 

দৃগীযমান হওযা মা দোঁকানের সমুদব গুলি বস্তু এক দৃ্টিতে পরিচষ 
ফরিয! লইত| এই ক্ষমতা অনেকে অনুভব করিতে পারিত না; 

সাঁধারণে মনে করিত বালকের কোন দৈবশক্তি আছে। কিন্তু সে 

দৈবশক্তি সকলেরই সাঁধ্যাঁধত্ত £ যে কেছ মনোযোগ সহকারে পরি- 
দর্শন করে, সেই দেইকপ দৈবশক্তি লাভ করিতে পাঁরে | 

উচ্চ পর্বতের আকর্ষণে মেঘমালা তাহাতে সর্বদাই সংলগ্ন থাঁকে, 

নুতরাৎ অন্যান্য স্থানাপৈক্ষা পার্বত্য প্রদেশে অধিক রড হুয | হুর্্যো- 
ত্বাপে তুষার গলে, বৃ্টির জলও পর্বতে পড়ে » এই সমস্ত জল প্রস্তর, 
গৈরিকাঁদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এই বপ প্রচুর রস প্রাপ্ত ছইধা 
পর্বতের রৃক্ষ বল্পী গ্রভৃতি অতিশষ সতের্জ হয, এবং পাঁ্বস্ত সমস্ত নিম্ন 
ভূমি সিক রাঁখে। এইবপে কোন স্থানে ছুই একটী উৎস, কোন স্থানে 
্ষুত্র বরণ! উৎপন্ন হয» সেই ক্ষুত্র'ঝরণ! নিন্নদিকে ধাবিত হুইযা বত, 
ঝরণাঁ, ক্রমে ক্ষুত্র নদী, পরিশেষে চারিদিক হইতে অন্যান্য বরণ। ও 

উপনদীর জলগ্রীপ্ত হইযা বু নদীতে পরিণত হয, এবং অনেক দূরে 

নিষা সাগর গর্ভে মিলিষ। যাষ । পত্রপল্পববিহীন একটী বৃক্ষ যেরূপ দেখ! 
যাঁধ ১ শত মুখে বিভক্ত সাঁগর লঙ্গম স্থান হইতে আঁরস্ত করিষা উৎ- 

পতি স্থান পর্যান্ত নদীটি নযনে অস্কিত কর ঠিক সেইবপ দেখাইবে। 

সাগরনক্গমন্থান মূল, যে অংশে নদী অধিক প্রশস্ত সেইটা রক্ষের গুড়ি, 
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শাখাঁনদী, উপনদী প্রভৃতি রৃক্ষশাখা, এবং বরণ! প্রভৃতি প্রশার্থী। 

এইরূপ অক্লিতি কেন ছয়? অধিকাংশ নদীর গতি দক্ষিণাভিমুখে 

কেন? ওবি, ইনিসি, লিনা, এল্ব্, ওডার্ প্রভৃতি নদী উত্তরাঁভিমুখে 

এবং কয়েকটী নদী পশ্চিম মুখে পড়ার কারণ কি? নদীর গতিই ঘা 
বন্র স্থয় কেন? এ সমস্তই জাঁমিবার আবশ্যক। যাঁহার পরিদর্শন- 
ক্ষমূভ! বলবভী, যে কৌন বিষয পরীক্ষা! ন] করিষা ছাঁডে নাঃ তাঁহার 

পুস্তক বা উপদেশ সাছাধ্য অনাবশ্যক, আপনা হইতেই এ সকল 
শিথিতভে ও জানিতে পারে। 

নদীর জল বানুক! ও কর্দমে মিলিত থাঁকে, কিন্ত কোন মাঠে জল 
স্থির ভাঁবে দীডাইলে তাহ! অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার দেখা যাঁধ1 নদীর 

ভীরব্তী স্থান দূরবর্তী স্থান হইতে উচ্চ। অনুসন্ধান কর, এ সকল 
কার্য্যেরই কারণ আছে ; একটী পাত্র আোতস্বতী নদীর জলে পূর্ণ করি! 
এক পার্ট রাখিয! দেও। একদিন পরেই দেখিতে পাইবে কিছু কমি- 
য়াছে, অবশিষ্ট জল পরিষ্কার হুইযাছে ১, কিন্ত ভিতরে ঘনীভূত পদার্থ 
জমিয! আছে। এ স্তরের ন্যায পদার্থ কর্দম ও বানুকা  যাঁছা জলের 
ন্ছিত শ্রিশ্রিত হইযা জল আবিল করিযাছিল তাহাই স্থির থাকা! প্রবুক্ত 

এবং জল হইতে ওজন অধিক এজন্য নিম্নভাঁগে পতিত হইযাঁছে | এই 
উত্তর প্রাপ্ত হওযাঁর পূর্বে আপনাকে আপনিই জিজ্ঞাসা কর, কর্দাম 

কোথ! হইতে আল্গিল? দেখিতেছ আঁকাঁশ হইতে বডি পডে, সে জল 

ঘতিশষ পরিষ্কার, কিন্ত তোমার বাঁনুকামষ আঙ্গিনাষ পতিত হইলে সে 

জলও ঘোল! দেখাষ, আঁবাঁর ছূর্মার উপর জল পড়িলে পরিষ্কার থাঁকে | 

অধিক বৃ্টির পর দেখ! ফাঁষ, তৌমাঁর বাঝুকামঘ অঙ্গনের অনেক 
্থানের মৃত্তিকা কাঁটিযা শিষাছে, কোন কোন স্থান মাত্র ধৌত হই- 
সাছে। ভখন এ ধৌত মৃত্তিক! যে র্টির জলের জঙ্গে মিলিত হ্যা! 
ভাদৃশ অপরিষ্কীর হইয়াছে তদ্বিষষে আর সন্দেহ থাঁকিল না । পরি- 
দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা নদীরও সেই অবস্থা দেখিতে পাইবে | নদীর 
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তীক্মভূমি শ্রোত ও তরঙ্গে অনবরত ভাঙগিভেছে। আোঁতবলে গর্ভস্থ 
মৃত্তিকা কাঁটিতেছে, এ সমস্ত জলের সন্ছিত মিলিত হয, এজন্য জল 
অপরিষ্কার | নদীর তভীরভূমি জলের সমীপস্থ, ভাছাঁতে ছোঁট ছোঁট 
চার!-গীছ জন্মে । তীর যখন ডুবিা যা এ সকল তক গুল্মাদির মধা 
দিষ! ভ্রোত অগ্রতিহত ভাবে যাইতে পারে না| সুতরাং জল ব্ত্র 
দ্বারা ছাঁকিযা লইলে বস্ত্বের উপরিভাগে যেমন কর্দরমাঁদি থাঁকে; 
নিষ্নভাগে পরিষ্কার জল পড়ে, এ সকল কর্দম ও জলের অবরোধ 

প্রযুক্ত তাহার মধ্যে থাঁকিয| যাঁ, অপেক্ষার্কত পরিষ্কার জল মাঠে 
গিষা দীঁড়াষ। এ কর্ম বদর বুসর স্তরে স্তরে পতিত হয গুতরাঁং 
ভীরদেশ উচ্চ হুইযা উঠে | নদী গর্ভস্থ চড স্থান গুলিতে কাউ প্রভৃতি 
জন্মে এবং তজ্ন্যই সেই সমস্ত সহজে উচ্চ হয | 
» এই সকল কথা আলোচনা এ্রবত্ত হইলে আরও কষেকটী প্রশ্ন 
মনে উদয হইতে পারে | ধৌত মৃত্তিকা কোঁথায বায? শত শত নদী 
সমুদ্রে পড়ে, ঈমুদ্র শুষ্ক হয না! কেন? আোতন্বতী নদীতে চড়া বাঁধে 
কেন? যে স্থান হুইতেশাঁখা নদী বাঁছির হয নেই স্থান এবং যে স্থানে 
উপনদী মূল নদীতে মিলিত হয সেই মিলন স্থান অন্যান্য অংশ 
অপেক্ষা অগ্ররে শুকাইবার কারণ কি? বড নদী গুলির 'সমন্গ স্থানে জল 
অতিশয বেগে পতিত হুষ, সুতরাং লেই অংশ অতিশয গম্ভীর থাঁকা 
সন্তব। কিন্ত অধিকাংশ স্থলে কযেক বুসর গ্ত হইলে সেই স্থানে দ্বীপ 
দেখা যাষ কেন? যেস্থানে জলেম্ন ভীষণ আবর্ত থাঁকে, সেই ভাগ ছুই 

এক বগুমর আস্তে শুকাইবাঁর কারণ কি? যে সাবধানে পরিদর্শন করে 
তাহার নিকট ইছার একটা প্রশ্নও কঠিন নহে এক স্থানের মৃত্ভিক! 
ধৌত হইতেছে, তাঁহাহি আবার অন্য স্থানে যহিষা! দ্বীপ অব! চড়া 
উৎপাদন করিতেছে! এক নদীর মৃত্তিকা অন্য নদীতে পতিত হ্য, 
সেনদীর আত অপ্প থাকিলে নদী ভাহাঁতে অপ্পদিনেই শুকাহ্ষা 

যা | এই জন্যই অধিকাংশ শাখা নদী স্থাঁধী হয না, সতত তাহাতে 
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দৌকাও চলে হা! | অমুদ্রে যে মৃত্তিকা! পতিত হয় ভাহায় সন্ত সমু 
থাঁকে না । ফিষদংশ উপকূল ভাগ উচ্চ করে, কতক মৃত্তিকা দ্বীপাি 

গ্লতিত ছষ, কডক আবাঁর জোষাঁরে নদী গর্ভে পুঅরাঁধ প্রবেশ করে| 
তথাপি ননী ধৌত মৃতিকাঁর কার্ধা নিতান্ত সামান্য নহে| এক সমধ 

ভারতম্ হাঁসাগর শিকিম, ভুটান, € কাঁমবপ প্রদেশের সমীপস্থ হিমাঁচ” 

লের পাঁদদেশ প্রক্ষালন করিত, মধ্যবর্তী বঙ্গদেশ ছিল না৷ গঙ্গা, 
ঘমুনদা, তরক্ষপুত্রীদি বিধৌত মৃত্তিকাঁষ ব্দেশের স্য্টি। প্রাচীন বঙ্গ- 
দেশ অতি ক্ষুদ্র ছিল,--উভিষ্যার উত্তর পূর্ব্বাংশে অতি ক্ষুদ্র প্রদেশটী 
বঙ্গ বিঘা পরিচিত ছিল | নুন্দরবন্ণ ক্রমেই দক্ষিণে সরিতেছে ক্রমেই 

বন্গদেশের আঘতন বাডিতেছে। 

যখন কোন স্থানে অতিশখবঘ বেগে জল পড়ে, সে স্থান গণ্তীর ছয়! 

তখন সেখানে আবর্ত পড়ে | জল কমিষা গেলে শআোঁত ও আবর্তেন 

বেগ কমে, তখন তাহার নির্রতাঁগের মৃত্তিকা আঅনাধামে জমাট হইতে 

পারে ।- বক্ষ নৌকাঁদি ঘাঁহা পড়ে তাহাই থাকে, তঁছ্পরি মৃত্তিক! 

অনাযাঁসে জমিষ। যাঁষ | এইকপে আবর্ত, নদীর মুখ, সজমস্থান সকলই 

শ্রঙ্ক হইতে পারে! ব্রব্বপুত্র হইতে ঝিনাই ও দাঁওকোঁব! বাহির 

কই জগাথগঞ্তৌর উত্তরে নিলিত হইযাছে। এ মিলন স্থানে যমু- 
নার উৎপত্তি। দশবৎসর পুর্বে সেই স্থান ভীষণ ছিল, সহসা কেস 

নেক! চালাইতে সাহস পাঁইত ন|| এক্ষণে এ স্থানে চড়া বীধিযাছে, 
পূর্বের ন্যাষ বেগ, গভীরতা, তরঙ্গ গর্জন কিছুই নাই| কম্পপুরের 
নিকট ঝিনাইর মুখ শুকাঁইযা যাঁয়। যে সকল স্থানে প্রস্তরের মধ্য 

দিয়! নদী প্রবাহিত, তটটাঁভিঘাঁতে কোন অপচয হষ না, কেবল সেই 

স্থানে গতি স্থির থাকে | কিন্তু পূর্ব বঙ্গে ন্যাষ বানুকাসষ প্রদেশে 
নদীর গতি সর্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে | 

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী প্ররুতির ধাত্রীর ন্যাঁষ,-প্রন্তাতির বেশ বিন্যাস 

18 দুধ দাধনে সর্বন! নিবিষ্ট । নিদাঘে যখন পূর্ধেয দাকণ উত্ভাপে 
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ন্ট প্রতন্ত ছয, শোঁকার্ডের উঞ্ণ নিশ্বীসের ন্যাঁষ উষ্ণ বাম্পি পৃথিবী 

হইতে উঠিয! থাঁকে, বায়ুরাশি নিতান্ত লঘু হইবা যা, প্রণিগণের নির্থাস 
প্রশ্থীসে ক হয, তৃষ্চার্তা প্রকৃতির বারি ও বাজনের প্রযোজন, তখন 

বড রি হ। অভিজ্ঞচচ্ষু বিন! উপদেশে অনাযাঁসে এসমস্ত বুধিতে 
ও জানিতে পাঁরে | আমাদের দেশীয অশিক্ষিত নাবিকগণ কেবল 

পরিদর্শন ক্ষমতা! বলে বাঁযুর গতি ও অবস্থা, বড বৃষ্টি প্রভৃতি অনেক 
পূর্বেই এবগ বুঝিতে ও বলিতে পাঁরে যে, পণ্ডিতগণ বায়ুমানযান্ত্রের 

সাহায্যে পরীক্ষা! করিষীও অনেক সময সেবপ পারেন না| 

যেসকল যন্ত্র আবিষ্কার হছুইযা লোকের কাঁধ্য সাধন পক্ষে এত 

সুবিধ। হইযাছে, দে সমস্তই পরীক্ষা! ও পবিদর্শনের ফল। সামান্য 
ঘটন! পকল প্রতিদিন প্রত্যেক ব্াক্তির নযন সমক্ষে ঘটিতেছে, প্রতি- 
অঁশালী ব্যক্তিগণ তাহ! হইতে এ সকল গুকতর বাঁর্ধ্য সম্পাদন করিযা- 
ছ্েন। রেইলের গাড়ী, বাম্পীষ যান» ক্ুতাঁকল, তাঁভিতবার্ডাবন্ প্রভৃতি 

সমস্তই পরাক্ষা ও পরিদর্শনের ফল। তাঁরে যেমন সংবাদ দেওষা 

যাই, সম্প্রতি পরী সেই প্রণালীতে ঢূরদেশস্থ ব্ক্তিদ্বয মধ্যে আলাপের 
সুবিধার্থ টেলিফোন নাঁমে আর একটা যন্ত্রের আবিষ্কার হইঘাঁছে | এক 
বাক্তি দূরবর্তী স্থানস্থ অন্য এক বান্তিকে দেখিতে পাঁইবে এই অভি- 
প্রাযে আর একটা যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে। মৃত্তিকা গননের কল, 

সীবন-মন্ত্, ঘটিক যন্ত্র, কর্তন যন্ত্র, ভলের কল, বেলুন ইত্যাদি যে 
সকল আবিষ্কু ত ছই্যাঁছে সকলই এুইটা গুণের দাহাঁযো | পাঁরদের 
গুণ পরাক্ষা করিযা তাঁপমাঁনের স্থানটি, তাঁপনাঁনেই আবার মনুষ্য শরী- 
রের শ্বীতোঞ্চত। নিরূপণ হয। চন্র, স্ুঃ দণ্ড, কপি প্রভৃতি যে সাঁতিটী 
বলের সাহাগ্যে আর! দিবা নিশি সকল কাধ্য সম্পাঁদন করিতেছি, সে 

সকলই কি যন্ত্র পরিচাঁলনের অথবা যন্ত্র বিজ্ঞানের মূল নঘ? কিন্তু এ 

সকল বল পরীক্ষা! ও পরিদর্শন দ্বার! শিক্ষা হয! আবশ্যকীয কার্যে 
বুদ্ধির পরিচালনা ধদি মন্ুযোন কর্তবা কর্ম হয, তবে বন্ত্াদি আবিষ্কর 
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করিতে যত কর! অতিশষ প্রশংসনীষ পথ পংশব নহি| দ্যাীন তর্ধে 
অন্যের মুখপ্রেক্ষী না হইযা হৃতন কৌশল উদ্ভাবন করিতে পান্িলে 

মনের সুখ, যশ, অর্থ সকলই লাঁভ হইতে পারে | প্রন্কতি অকপট 
হৃদযে সর্বথা! সকল বিষষ শিক্ষা! দিতেছেন, অভ্রান্ত? উপদেত্রীর ন্যায 

প্রতি মুহূর্তে কার্যয প্রণালী দেখাইতেছেন, যাহার শিখিতে ব! জানিতে 
বাঁসনা, নন উম্বীলন করিলেই তাঁহার সে ইচ্ছ। অনাধাসে সম্পন্ন হয় | 

অনন্তকাল পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্ষ মণ্ডল পরিদর্শন ও পরীক্ষ। করিলেও সমাপ্ত 

হয় না; এক উদ্ভিজ্ঞ বিস্তার অনুশীলনে অফুতজীৰন অতিবাহিত হইতে 

পারে , প্রাণিবিষ্ভা শিক্ষা করিতে সহত্র সহুত্র বনর চলিয়া! যাইতে 

পাঁরে , ভুগৌলাদি প্রত্যেক বিষষ মনুষ্যের পক্ষে অনস্ত। অনন্ত 
পরিশ্রমের লাঘব জন্য যন্ত্রাদির আবশ্যক, প্রযোঁজনীয কর্ম সহজে 

অপ্প সময়ে সম্পাঁদনার্থ কল অমূহ্র প্রযোজন | অপ্পে অনেক সাধ্ন্ত 
করিতে কৌশল লাগে। অতএব মেই কৌশলের প্রতি সকলেরই 
মনোনিবেশ করা কর্তব্য | , 

পূর্বেই বল! হইযাছে নিসর্গগ্রন্থে সকলই রহিযাছে। প্রক্কতির রণ- 

রঙ্গিনী অথব। মনোঁছারিণী মূর্তি নিরীক্ষণ করিয হদষ কাব্য সুধাপান 

করিবে, এবং মনুষ্যের মনের অবস্থা! কাঁ্যতীয দর্শনে মনোবিজ্ঞান-রসা- 
ক্থাদন হইবে | মনুষ্য মাত্রেই কবি, দার্শনিক, গরণিভবিৎ, সকলেরই অন্ু- 
সন্ধান ও অনুশীলনের ক্ষমতা আছে | যেমন কোন শাণিত অস্ত্র অনা- 

দরে রাঁখিযা দিলে মালিন্য প্রযুক্ত তাঁহ। অকর্ম্মণ্য হইয। যাঁধ, মনুষ্যের 

মানসিক শক্তিও তদ্রেপ| কিছু দিন অলস ভাঁবে বসিষ! থাক, কার্য 

পটুতা ও কাধ্যক্ষমতা কুর্মমের মন্তকব, আপনাতে ন্ুকাইিত রাখ, তোঁমার 
মনোরৃত্তি এমনই ছূর্বল ও অবসন্ন হইবে যে, তোমার চিন্তাশক্তি তোমাঁকে 
পরিত্যাগ করিবে ১ সাঁমান; একটী বিষষ অনুশীলন করিতভেও অন্তঃকরণ 
শীঘ্র অবসন্ন হইযা পতিবে | বহার! বিষ্ভালোচনাঁয় জীবন যাঁপন্ করেন, 
তাঁহার! যদি কয়েক বদর মাত্র ললিত কাব্য, উপন্যাস, নাটিকাঁদি অধ্য- 
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ফস অথবা নিভান্ত সামান্য গানবাগ্েও রত থাকেন, ভা! হইলে 
গ্রণিত কি বিজ্ঞান শীতের অনুশীলন-ক্ষমত! ভীহাঁদের হর থাঁকিবে ঙ্গা 1 

বিচ্যালঘের ছাত্রগণ মধে; কাহারও সাহিত্যে বুদ্ধি, কাহারও গণিতে, 

কাহারও ভূগোল ইতিহাঁষে, কাহারও বাঁ অন্য বিষষে বুদ্ধি আছে 

এইরূপ একটী ভ্রাস্ত মত দীর্যকান্ন ছয চলিষ! আসিতেছে । বুদ্ধিমানের 
বুদ্ধি সকল বিষষে সমভাঁবে ধাবিত হুইতে পাঁরে। যখন যে বিষষে 
অধিক মনোনিবেশ হয, তখন সেই বিষষে অধিক উপযোগিতা দেখা 

যাঁষ, এই মাত্র। এক বিষষ অনুশীলনে দীর্ঘকাল সময কর্তনান্তে উদ্মনস্ক 

ভাবে অন্য বিধষে মন কেন প্রবেশ করিবে? অলনতা৷ প্রযুক্ত বে 
বিষষটী উপেক্ষিত হয, শেষে আর দে বিষষ চিন্তা করার শক্তি থাঁকে 

না| যেউক্ত বিষয লক্ষ্য করিষ! ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করে, 
ব্তহাঁর ন্যাঁষ ভ্রাস্ত আঁর (দ্বতীয নাই। দোষ ঈশ্বরেরও নছে, শিক্ষ- 

কেরও নহে, মাত্র নিজের দোষ | , 

একটী প্রানীব শরীর পরীক্ষা কর, কৌশলের পরাকান্ঠা দেখিতে 

গাইবে | হস্ত পদাদির স্বচ্ছন্দ সর্ালন, অঙ্গুলিগুলির যথোপযুক্ত সন্ধি- 

বেশ, ইন্দ্রি সকলের আশ্চর্ধয কার্য, চক্ষু কর্ণাদির গঠন, শৌণিত সঞ্চ- 
লনাদি, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, অনন্ত কৌশল দেখিতে পাইবে | থে 

পর্ব্স্ত মানব বুদ্ধি বিচার করিতে ক্ষমবান্, সে পর্যন্ত প্রত্যেক বিষষেই 

আত্মডিজ্ঞাসু হও, সন্দেহ নিরসনার্থ শত বার জিজ্ঞাসা কর) তোমার 

মন সছুত্বর বলিষা দিবে। অসুসদ্ধিৎনু মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির মম 
অনন্ত চিত্রপট ; যাহা! কিছু অস্থিত করিষা রাখিতে চাঁও, তাহারই স্থান 

হইবে । মনুষ্য-সাঁধ্য নিতান্ত উপেক্ষনীয নব। ফরাশি ও জর্দদণজাঁতি 
মধ্যে সেদিক যে ভীম সমরাঁনল গ্রস্বলিত ছইযান্ছিল, যাছাতে -ফর1- 
শির রাজতস্মর শাসন-প্রণালী বিলোপ হইযাঁছে এবং জাললসূ "ও লরে- 

ইন প্রদেশ পুনরায় রাইনিস্ এ্রসধাষ মিলিত হইয| গিষাছে + সেই 
ভীষণ যুদ্ধের পুর্বে কে যুদ্ধ বিদ্যাঁষ বৈজ্ঞানিক কৌশলের ভাদুশী, পক্ষা- 

১০ 
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কাঠ সন্দর্শন করিয়াছিল? কপোতের দৌত্য, বেঝুনে সংগ্রাম প্রতি 
কেইব ভাঁবিযান্ছিল? বিজ্ঞানের মিকট কিছুই চুংসাধ্য মাই! হুর্বল 
মামৰকে সবল করিতে বিজ্ঞান শীত এশশক্তি | 

কারণ ও কার্য এই ছুইচী জগতে সর্বত্রই বিরাজমান | কারণ 
দেখিলে কার্ধ্য অনুমান কর] যাঁষ, কার্ধ্য থাকিলে কারণ আছে। এই 

শব্দ চুইটীর ব্যবছাঁরে বৈজ্ঞাঁনিকগণমধ্যেও অনেকে জতর্ক ছন নাহি, 
শোঁলযোগ করিধাছেন | অনুষ্ঠিত কর্মের ফলকে কেছ কার্য, কেছ 
কাঁরণ বলিয়াছেন | কোঁন পর্বত হইতে ধৃম নির্গত হইতেছে দেখিযা 

পর্বত বহ্ছিমান মমে করিতে পাঁরি। এইস্থলে ধুম, বহ্ছি অনুমানের 

কারণ, আর কেছ বহ্ছির কার্ধ্য বলিযাছেন | আমরা সর্বদাই, দেখিতে 

পাঁই, অগ্নির সঙ্গে ধূম আইছে, প্রশ্থলিত অবস্থা অপ্প, নির্কাপিত অব- 
স্থাঁঘ অধিক দেখা! যাঁয়। কিন্ত ধূম ব্যতীত অগ্নি অথবা কোন আয়ে 

ব! তেজোময পদার্থ ব্যতীত ধূম থাঁকিতে পাঁরে না| অগ্নি ও ধূষে 
অভেদ লন্বন্ধ | সুতরাং ধূম নির্গমকার্ধ্য দেখিযাঁ, অনেকে অগ্নি তাঁছার 

কারণ বলি নির্দেশ করিযাছেম | আঁবাঁর অগ্নি আ্বীলান কার্ধ্য হইতে 

ধুমের উৎপত্তি হঘ দেখিবাই ধূমই কাঁরণ একথাঁও কেছ কেছ বলিষা- 
ছেল | লুতরাং এই ছুইটী শব্দ ব্যযছাঁরে ভ্রমে পতিত হওফা! আঁ 
শয। আমরা বোঁধসটুগমার্থে ঘটনাঁদীকে কারণ এবং ভীছার ফলকে 

কার্ধয বলিব! যেমন পারদ ও গন্ধক মিশ্রিত করিলে ছিন্গুল উৎপন্ন 

হুষ। এস্থলে পাঁরা ও গন্ধকের মি্ীণ কারণ হইতে হিঙ্গুল উৎপন্ন 
কার্য হইল এইরূপ বুবিতে ছইবে। 

প্রত্যেক ঘটণারই কারণ আছে সেই ঘটন্টী ও তাঁহার ফল 
আর্থাৎ কারণ পর্কি এবং “কেন? শব্দে প্রকাশ করিতে এই নীমে প্রবন্ধচী 
হুইয়াছে। কেবল এ হুইটী শব ্ছইলেই হুষ না, ভাঙার লছাষ আব- 
শ্যক | দুরবীক্ষণ ছন্ডে লইবা! সুর্ধোর চারি পার্স গ্রহগুলি পর্ধা- 
থেক্ষগ ধরিতেছ। দেখিতেছ অনেক গুলিন চাঁরি ধারে বেন 
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কাঁদিয়া! আছে। একনি কণ্পিত রেখ। দ্বার! কয়েকটা এহ মংহযোগ করিয়া 
দেখা, গেল প্রায় বৃত্তাকার একটী পথ হুইল। কিন্ত কিছু দীর্ঘছন্দ/স 
হংসের ডিদ্বের ন্যাষ | তখন তোমার ধারণ! হুইল, "যে কক্ষে গ্র্ 
জর্ধাকে প্রদক্ষিণ করে, ভাঁছ! একপ অগ্াঁকার হুইবে। অরপীঁক ই” 

ডেছে, একটি অল্প উঠাইয়া লইযাছ। দেখিতেছ সেইটি সুসিদ্ধ হইয়াছে। 
তখন তোমার মনে এই বিতর্ক উপস্থিত ুইল যখন পাত্র সমস্ত তগল 

পলক ভাবে দ্বগ্ির উত্তাপ পাইয়াছে, সমস্তই পক্ক হইযাঁছে সংশয় নাই। 

এইরূপে আমরা একটী কাঁরণ দেখিলে তাহার সমধর্্াক্রান্ত 'অন্যকারণ 

ছইতেও ভাহা'র তাদৃশ কার্ধ্য হইবে এটী অনুমান করি! লই। এই 
সাদৃশ্য ভান ও তুলন।-ক্ষমতায় আমাদের পরিদর্শন ও পরীক্ষার বিস্তর 
সহায়ত! করে। 

০৮ আঁমরা যদি কার্ধ্য দেখিষা মানব মনের কারণ এবং কারণ বুঝি 
তাহ! হইতে উত্ভত কার্য গুলি পরীক্ষা করি, তবেও অনেক শিক্ষা 
লাভ করিতে পারি | যেব্যক্তি কথায কিছু বাক্ত করিবে না, অভি- 

জ্ঞতাঁর সাহায্যে ভাহাঁর চক্ষু মাত্র দেখিয়! মনের ততমমষের সমস্ত 
ভাব অন্থমান করিয! লই। যখন নষন ক্রর্ভিযুক্ত ও প্রফুল্ল দেখি, 

মনও তদ্প আছে বুঝিতে পাঁরি | মনের মালিন্য ও বিষাঁদ নিক্পৃ'ত 
দীননয়নই প্রকাশ করে| আরক্তনষন ক্রোধের চিহ্নছ। দৃর্টি যখন 
“কাঁন বিষষে স্থির থাকে না» অনিশ্চয় ভাঁবে ভাঁসিয] বেড়ায়, ক্ষণে 
তু, ক্ষণে কষ্ট এইরূপ ভাব একাঁশ পাঁয়, তখন বাঁতুলতা অনুমান 
করি | আবার বিক্লৃতরদন, সঙ্কুচিত ললাট, উন্নভ হ্বদ্ধ, কুঞ্চিত অন্কুলি 
প্রস্ৃতি হ্বাননিক ভীতিস্তোতক | কুটিল ভ্রমুগ্নলও মুখশ্্রীর অযথ৷ 

ছন্ধী ঘণাকিজ্ঞাপক | হস্তত্বয় অবস্নঃ বদন শ্রীহীন ও দীননয়ন দৃষে 

স্কৃতাশান দাবানলেন প্রন্থলিত লিখ! অনুভব করি | আর্ত কপোল্, 

স্মবনত বদন লজ্জার ভাব প্রকাশ করে| এই কূপ নটুরনে উপবিষ্ট 
বাক্তির অন্তঃকরণের নিগুভম ভাব ও অনেক সময়ে বাহ্াকতি দৃফটে 



৬ কি এবং কেন। 

অনুমান কর] যাইতে পারে | আমাদের মনের গতি অনুলারে কোন্ 
সমযে ফেমন আবস্থাফ বিষ থাঁকি ভাছা স্মরণ করিষাঁও অনেক 
বুবিতে পাঁরি 1 আর সমস্ত পরীক্ষা ও পরিদর্মনের ফল। 

বিচক্ষণ রাজমন্ত্রীগণ বুদ্ধি বারা অনুমান করিতে পারেন, সংসার 

যে ভাবে চলিতেছে, ঠিক এই ভাঁবে চলিলে দশ বৎসর পরে এইরূপ 

ফল ্াড়াইবে | সীহার। ইতিছাঁস সাছার্যেট এবং স্মৃতির অহীষতাঁধ 

অতীত ঘটনাবলী হইতে কিরূপ কাঁরণে কিরূপ কার্ধ্য উৎপাদন করিতে 

পাঁরে তদ্বিষষে একটী সাধারণ সংস্থার বাঁধিয়া লন। পরিশেষে তুলন! 
ও সাদৃশ্য জ্ঞানসাছায্যে ভবিষ্যতে কি হুইবে তাহাও নির্ধারণ করেন। 
মহারাজ রণজিৎুসিংহ একদ1 ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতেছিলেন, 

কতকাঁংশ লালবর্ধে রঞ্রিত দেখিয! জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার তাৎপর্যয 

কি? একজন পারিষদ বুঝাইয| দিল, রক্তবর্ণে রগিত স্থনি সকল ইংকে 
জের অধিকারভুত্ত। তখন তিনি বলিয়াছিলেন “একদিন সমস্তই 

লাল হুইবে (” তিনি লিখা পড়া জানিতেন না, কিন্ত অতিশয দুর- 

দর্শা ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ইংরেঞ্জের নীতি কৌশল, সাঁহন ও পরা- 
ক্রম দেখিষা এরূপ অনুমান করিযাঁছিলেন | কালে তীছাঁর অবিষ্যদ্বাক্য 

অফল হইযাছে | বীহাঁরা চিত্রবিষ্ঠাষ বিশেষ পাঁরদশর, এক বাঁর তীহা- 

দের অবস্থা ভাঁবিষা দেখ। তাহাদের পরিদর্শন ক্ষমতা কেমন বল- 

ঝভী! চিত্রকর এক বার মাত্র একটা বস্তু দেখিয! লষ, ইচ্ছ! হইলে পেন্- 

সিল দ্বারা একটি চিহ্ন রাঁখে। কিন্ত দুষ্ট বস্তুটির প্রতিমূর্তি দর্পণে 
প্রন্ডিফলিত প্রতিবিশ্বের ন্যায ছদযে অবিকল ভাবে অতি বিশদরূপে 
আকিয়! রাখে । ছুই বৎসর পরে স্থানান্তরে বসিযা চিত্রট সম্পাদন 
করিলেও মিলাইযা দেখ ঠিক একরূপ হুইযাছে | ফক্গীতেয় মধুরত! ও 

তানলয় জ্ঞান, গ্পতিকার্ধ্য, সীবমাদি শিল্প, কবির কাব্য রচনাঁদি, যে 

শিষয়ের প্রতি ছৃড়িপাঁড কয়, পরিদর্শন ও পরীক্ষার ফল পরিগ্রহ 
সবে! 
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আদর! ক্ধনেক সময অনেধরূপ কম্পন! করি। কম্পনাধ অঙ্থান্া- 
ফিক সংযোগ ও অযাবেশ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার উপাদান কখনই 

প্রকৃতি বহিভূি হযনা| নিদ্রিতাঁবস্থাষ জ্ঞানের অগোচরে যে 
কপ্পনা উদ্বত্ের ন্যাঁফবিচরণ করে, ভাহাঁতেও প্ররতিতে মাই এমন 

কিছুই দেখা যাঁষ না| কণ্পন! যর্ত কেন এ্রমত্ত না হউক, তাছার মূল 
আঁছে | আমর! ভূত প্রেতের ভীষণ আক্কভি মনোমধো চিত্রিত করিতৈ 

পাঁরি। তীস্থার আকার যত কেন ভয়ঙ্কর ন! হউক, হস্ত পদাঁদির গঠন 
এবং জীবৈর ন্যায় কার্যক্ষমতা! আরোপ করাতে জ্বভাঁবেরই অনুকরণ 

মাত্র হ| আমরা কপ্পনাবলে আঁকাশ পথে উজ্জীয়মীন হইতে 

পাঁরি, কিন্তু তাহা পক্ষীর মত + সপুব্বর্গের উপরে অথবা গ্রুব নক্ষত্রের 

অপর পাঁর্থে যাইতে পাঁরি, কিন্তু এ সকল ভান পৃথিবীর সুখ সেব্য 

প্শনবত | আর কবপ কল্পনা! আছে, ভাহাতে পুর্বে বাছা দেখা 

গিযাঁছে তাহাই মনোৌমধ্যে অঙ্কিত ,কর! যাঁষ। আঁশীরার ভূবনবিখ্যাঁত 

তাঁজমহল, এলাহাঁবাঁদের সুরখ্য সেতু, ইলোরার ভূগর্ভস্থ মম্দিরের দেব- 

মূর্তি গুলি, কলিকাতাঁর ফোর্ট উইলিষম, ইডেন উ্ভান বা পর্ীলযন্থ 
পশুগুলির চিত্র মনোমধ্যে উদঘ হইতে পারে! আবার অনেকের 

এবপ ঘটে, শত বার যাহ! দেখিযাঁছে অতি মনোযোগের সহিত ধ্যাঁন 

করিযাঁও সেই বস্তরগী মনোমখ্যে অস্কিভ করিতে পাঁরে না, অনেক 
চেফীয ছুরস্থ শ্রিয জনের আকুতি ছাঁযাঁর ন্যাঁষ মাঁনদ নয়ন সমক্ষে উপ- 
স্থিত করিলেও পরক্ষণেই যেন সেঁই মুর্তি বাঁ মধ্যে লীন হষ | কণ্প- 

নার এই প্রীর্থক্য কেবল পরিদর্শন ক্ষমার স্যুনাতিরেকেই ঘটিধা 
থাকে। যেবস্তর আকুতি হৃদযে স্মঙ্কিত করিতে ছইবে, ভিল ছিল 

করিয়া সেইটা পরিদর্শন কর, লাহ্ীতেই নযন মুদিযা! ধ্যাননেত্রে মিরী- 
ক্ষণ কর, যখার্থ হইল কি না তখনই মিলাইখা দেখ, বারবার এইরূপ 

করিলে অবশ্য দূর ছইডেও সেই আকুতি মানস নধনে দেখিতে 

পাঁরিধে | এইরূপ অভ্যান হইলে পরিশেষে প্রভ্যেক বিষষের জক্য 
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তত পরিশ্রমের আবশ্যক হইবে লা, দূর মাত্র আকুতি প্মরণ খাৰির্বে। 
এই বিষয় শিক্ষা! ক্পিতেও &কি” এবং বি প্রশ্থের সিদ্ধান্ত করা 
প্রয়োজন । 

কথিত আচে কোন এক জন গণিতশান্সরবি প্রীশদেশীয় গণিত, 

তাহার এক কাব্যামোদী বন্ধুকে ভিআাঁলা করিযাছিলেঙ্গ “তুমি সর্বদাই 

ছোগারকত ফাঁবোর প্রশংস| কর ) কিন্তু আমার ছ্িজ্ঞাঁসা এই, শেষে 

তাছা। ছইতে কি এনাঁথ ব। সিদ্ধান্ত প্রাণ্ড হও?” তিনি বলিলেন, 

“গণিত শানে যেক্সপ “কি' ও “কেন আছে, ;কাব্যশান্ত্ে্ ভন্প ) 
গিতে যেমন অব্যর্থ সত্য উদ্ভাবন করে, কাব্যের দৃষ্টান্ত এবং নীতির 

উপদেশও সেই প্রকার। কাব্যশীন্ত্ের অক্ষরে অক্ষরে জাতী অদৃহ্ট 
অঙ্কিত” যে শিক্ষণ লাভ করিবে, সে সকল স্থলেই তাছার প্রাশ্ের 

উত্তর পাইবে | সে আর্কিমিদিসের বণ-কৌশল ও যন্ত্র সকলই পরীক্ব। 

ককক, অথব! ছেলেনের রূপানলে ভত্মীভুত টন নগর ও হে্টরাদি 
বীরগণের পরিণামই তাহার অনুশীলনের বিষ হউক, সর্কাতরই তাহার 
অনুনন্ধিত “কি' এবং “কেস” প্রশ্ের উত্তর পাইবে । অস্যুক্ধীনের পর 
শেটিনীয় পতনের দৃষ্টান্ত স্থান দশাঁনন, আত্মকলছের বিষষয় ফলের 

উদাহরণ কুকুপাঁগবগণ, গর্ব ও চুরাশার পরিণাম স্বরূপ শিশুপীল, 

নরুলে আলিয়া ভাহারি প্রপ্মের উত্তর দাঁন করিবে | 

ভূগর্ত খনন কর, সাবধাঁনতীর সঙ্ছিত নিরীক্ষণ করিলে সেই অন্ধ 
ভমলারত অপরিজ্ঞাত স্থানে ডোমার গস এবং উত্তর উভয়ই প্রাপ্ত 

হইতে । এক স্থানে দেখ, এক খণ্ড প্রস্তর, কাচ বা কয়! দীপ্তি 

পছিত্েছে ) অন্য দিকে করর্যও, কৃষ্বর্ণ কঠিন বস্তু একটী মৃত্তিকাঁর 

সহিত মিলিত রহিয়াছে। তোমার প্রথম প্রর্শের উত্তরে জাবিতে 
প্রইিলে, একের গৌরব পু নাঘ-ন্ঠীরক 5 আপরকির 'নাদূত মাম, 

লৌহ] এখন একরারি কেন প্রশ্ন বীমাংমা কন্ধ | ন্বীরক কয়লায দর, 

ত্র! কাঁত কাঁটা বাতীক্ কার্চয হয় ভঃ, তাহার স্থান সআট-নীর্দে 
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মূলাশ্কত গণনা! করা সুফঠিন | আঁর লৌহ আয়াদের সকল কর্মের 
অজ” ;--সাঁমান্য কার্য বল, যছছ, কাঁধ্য বল, আমদের জীবন-ধারশে 

যাহ কিছু প্রযোজন মে সমন্ডেই লৌহ প্রধান সাধন1 অথচ লৌহ 
নিতান্ত অনাদূত ৷ এরপ কেম হইল? হীরক ছুন্দর, দুষ্প্রাপ্য এজন্য 
মূল্য অধিক) হীরকের ব্যবহার অপ্প এমন্য অর্থ-মূল্য এরূপ উচ্চ | 
যাহা কলের ব্যবস্থার্ধা, না হইলে চলে না, তাঁহার অগ্রিঘূল্য হইলে 

সাঁধারণে কোথাষ গাইবে? সাধারণের যাহাতে এরযোজদ নাই, 

তাহার মূল্য যত ইচ্ছা! হউক, তাঁহাতে কাহারও ক্ষতি নাই | রাজার 
অনেক ধন আছে, তিনি এ অনাবশ্যকীষ বস্তু ক্রয় ককন) যে অর্থ 

তাহার ধনাগাঁরে অনর্থক বন্ধ ছিল, তাছা দেশ মধ্যে ছডাইয| 

পড়িবে, জুতরাঁং সর্বসাধারণের উপকাঁর হইবে ? রাজার মান গৌরব 

জঙ্দিক, হীরক ঘদি মূল্যবান | হয, আর জকলেই ক্ষ করিতে 

পারে, তবে তীঁছার লে গৌরব, কোথায় থাঁকিল? অর্থশান্ত্ের 
উদ্দেশ্যই ব! কোথাঁষ সফল হইল? ঈশ্বর দয়াবান, সতর্ক সর্কদর্। 
তিনি বিবেচনা করিষা' সংসারে আবশ্যকীয় বস্ত্র অধিক দিযাছেন | 

যাহার গ্রযোঁজন আস্প একপ বস্ত্র অল্প পরিমাঁণেই জন করিয়াছেম | 

মণি, যুক্তা, হ্্ণাদি মূল্যবান বন্তুও তঙ্জন্যই ছুপ্লত। মাহাতে দরি- 
দ্রের প্রযোঁজন নাই, তাছার মূল্য বৃদ্ধি হইলে সমাজের হ্িত ভিন্ন 

আস্ছিত হয় না 

মনুষ্য নেক দেখিতে ও কয়িতে পাঁরে, শিক্ষার্থীর বিষধাভাব 
মাই। এক জন্ত অন্য জন্তয় সহযোগে নুতন প্রাণী উৎপাদন করিবে । 

এক জীব অন্য জীব কর্তৃক প্রতিপাঁলিত হইলে অনেকাংশে প্রতি- 

পালকের নায় হুইবে। মনুষ্য অনাযাঁসে এসমস্ত পরীক্ষা! করিতে পাঁরে। 

কোঁন একটী বাঁলিক! বন্য জন্ত কর্তৃক প্রতিপাঁলিত হইযাঁছিল | সে 

পশুয় ন্যাষ হস্তে ও পদে ভর দিষ! বিচরণ করি, মধ্যে মঘো পশুর 
দৃহীন্তানুসারে সমীপস্থ সমুন্র মধ্যে সম্তরণ করিয়] মদ্য ধরিয়া! ভক্ষণ 



৮০ কি এবং কেন। 

করিত। একদা জাছাজ হইতে এক সাঁছেব তাঁছাঁকে কোন সৃতম পজস্ত 

মনে করিযা! বধার্ম গুলি নিক্ষেপ কয়েন; সৌভাগ্যক্রমে তাঁছা তাহার 
শরীরে লাগিল না। সাহেব অভিনিবেশ পূর্বক দৃষ্টি সরথণীলনে বুৰিতে 
পাঁরিলেন, মেটি জলজন্ত নয। জাহাঁজ নিকটে রাখিযা' অনেক 
চেষ্টা ভাহাঁকে ধৃত্ত করিলেন । দেখিলেন, পশু-স্বভাঁব প্রাপ্ত এক্টী 
বালিকা | সাহেব তাস্াকে যত্ব করিষ! মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে লাগি- 

লেন'| শেষে সে ছুই পাঁষ ভর দিয! হ্াঁটিত, কথ! বলিত, অনেকাংশে 

দে য়ভ্যের ন্যায ব্যবহার করিভ | কিন্তু ক্ষুধা পাইলে অথবা কোন 

কারণে বিরক্ত হইলে পশুবৎ ক্রোঁধ করিত। তাঁহার শরীরের তেজ ও 

বল, বন্য পশুর ন্যাযই ছিল। অনেক বহুসর গত হইলে সাঁহ্রে 

তাহাকে জিজ্ঞাঁন| করিলেন, « তোমার কি মনে হয?” বালিকা বলিল 

এখনও আমার মধ্যে মধ্যে এইরূপ ইচ্ছ। হয যে, তৌমাদিগকে মান্রি! 
আহার ফরি| এই কৌতুহলজনক বিষষটির ন্যায শত শত বিষর 
মনুষ্যের অনুনদ্ধানার্থ রহ্যাছে।  , 

সংলারযাত্র। নির্বাহে &কি” এবং “কেন” বড গুৰকতর গ্রশ্ব। যদি 

এক্লপ কম্পন! কর! যাঁষ যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নেও এ ছুইটী প্রশ্ন কাঁহকে 
জিজ্ঞান্বা করে মাই, ভাঁবিষা' দেখে নাই, অথব| কা্যতাষও তাঁনুশ ভাঁৰ 
প্রকাশ পাঁধ নাই, তবে সে ব্যক্তি এবং পশু এতদ্রভযে প্রভেদ কি, এই 

প্রথম মীমাংসার বিষষ হয। ফলতঃ এ ছুইটী প্রশ্ন মীমাঁংসাঁষ জীন 
ঘ/পন মনুষা জীবনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য । “কেন” প্রশ্ন যখন শেষ 

সীমাঁষ উত্তীর্ণ হয়, যখন প্রত্যক্ষ, ল্ম.তি, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি কিছুতেই 

মীমাংসা ছব না, তখন ইশ্বরের ইগ্ছার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষান্ত 

থাকিতে হয | “ন্ূর্য্য উদয হষ কেন?” এ এওশ্ের এই গুত্তর পাঁওষা 

খ্বেল, উদ্ভিদ ও প্রানীগণের. হষ্টি ও স্থিতির সাহাধ্যার্থে আলোকপ্বানে, 
অন্ধকার দুর করণে শুট উদষ হয। এ সমস্তের প্রযোজন কি? ইহার 
শেষ উত্তর হইল “নতুবা *ণ্টি থাকে না|” স্ট্টিইবা বেন হইল? এই 



নব গ্াবন্ধ | ৮১ 

প্রশ্থের উত্তর প্রদান মন্্ুষ্যের অসধা। সেই “নিষ্পভেঙন্মিন নিরা- 
লোকে সর্তন্তমসাঁরতে” (যখন পৃথিবী নিপ্রশত ও নিরালোক ছিল, 
চারিদিক অন্ধকারে আত ছিল) অবস্থা হইতে এই অনন্ত জগৎ কেন 

কার্ট হইল এ উত্তর কে দিবে? ইহায় এক মাত্র উত্তর ঈশ্বরেচ্ছ। | ভিনি 

কেন ইচ্ছা করেন; তাহা! কেহ জানে ন।। কেন প্রশ্ন অনন্তকাল 

হইতে গিজ্ঞামিত হুইয! আসিতেছে, অনন্তকাল জিজ্ঞাসিত হইবে! 

ইছার শেষ দ মা অনন্ত পরমেশ্বর | 

মনুষ্যের অস্তিত্ব এই দুইটা প্রশ্নের সহিত একপ ভাঁবে মিলিত যে, 
গরভেদ করা যা না| ইহার একগী ন| থাকিলেই তাছার অনুখের 

জীম। থাঁকে না। যদি এনপ অনন্তজ্ঞান মনুষ্য ফপ্পন1 করা যাঁষ যে, 
তাছ্ছার “কি' বা! “কেন' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয না ) তথাপি তাহাকে 

সজ্র বল! কঠিন হয। কারণ দে জ্ঞানোপাঁর্ঘনের কট জানে না, 
এ প্রযুক্ত জ্ঞানের সুখে বঞ্চিত। , হৃদয খুলিঘা তাহার স্তরে স্তরে 

অনুসন্ধান কর, চীন হইতে পিক পর্যন্ত, কেন্দ্র হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত 
তন্ন তন্ন করিয দেখ, সর্বত্রই বরণ এবং কীরধ্য "বন্ধন, বুতরাঁং 'কি' 

এবং “কেন' দেখিতে পাইবে | বিজ্ঞান শাস্ত্রের ক্রীডা নিকেতন ফক্স 

ইংলগু, জর্মাণি, ইয়ুনাইটেড্ফ্টেট,, চীনদেশ অথব! প্রাগিন ভারতবর্ষ, 
ও্রীশ, মিশর, আরবের বিবরণ পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন কর এ ঢুইটী 

প্রশ্নের মীমীংলাষ কি পর্যন্ত সংসাধিত হুইযাছে অনায়ানে বুঝিতে 

পারিবে | 

যদি কাছাঁরও আদ্বোন্নতি-সাধন বাঞ্ুনীয হয, তবে সে যেম এথম 
এই প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করেঃ “আমি কি? কেন এসংসারে 

আসিয়াছি? €কাঁন্ দৌত্য কার্ধ্য সংসাঁধন করিতে হইবে?” মে বাদ 

অবনভ হুইয়! থাকে, তবে ভাহার জিজ্ঞানা! করা প্রযোজন, “কি ছিলাম, 
কি হইলাম? কেন এরূপ হইলাম?” যাদ সে সমস্ত অতিক্রম পূর্ব্বক 

সুখ লাভ প্রভ্যাশ! করে, ভাঁহার জিজ্ঞাঁস্য “কি উপাঁষ অবলম্বন করিব? 

১১ 



৮২. নৈশ-নিসর্গ। 

কোন পথ অনুসরণ করিলে বিদ্ন বিপত্তি বিছুরিত হইবে? এই হূর্বিসহ 

বন্ধুণ! হইতে কিকপে মুক্ধিলাভ করিব ?? 

প্রক্কতির ভ্রান্তি নাই। নৈসর্গিক জমস্ত সত্য বিশুদ্ধ ও বিমল। 

প্রককৃতি-গ্রন্থ সমক্ষে রাথিষা অতীত আক্ষী ইতিহাসের উপদেশ গ্রন্থণ 
কর সুদীর্ঘ জীবনবর্ত্ে যত সন্দেহ উপস্থিত হইবে সে সফল নিরসন 
হুইযা! যাইবে | ভবিষ্য পুরাঁণের প্রযোজন হইবে না, অভিজ্ঞতাঁর 
জাছায্যে বর্তমান ও ভুতের ন্যাষ ভাঁবীদর্শা হুইয! বুখে কাল যাপন 

করিতে পাঁরিবে। 

যে শিরোনাম দিষা.প্রস্তাঁবটি লিখিতে আস্ত কর! হুইযাঁছে, যত 
ইচ্ছা দীর্ঘ কর! যাইতে গাঁরে | কিন্তু প্রবন্ধ বিস্তার করা আঁমাঁদের 

উদ্দেশ্য নয | ইন্ার্তে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করা গিষযান্থে সে 

সকলের উত্তর লিখাঁও ভজ্জনাই নিশ্রীযোঁজন | ছুই চাঁরিটি কঞ্জর 
উত্তর অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গ্েল। আঁপনাঁকে আপনিই 
প্রশ্ন জিজ্ঞাঁনা করি! তাছ্ছার মীমাংসা জভ্যাস বরা সকলের কর্তৃবা, 

ভাহারই দৃষ্টান্ত হব কেকট প্রশ্নও ছুই একটিব উত্তর লিখিত হুইল | 
প্রশ্ন গুলির সহুত্তর পাইতে বালকগণ স্ব চেষ্টা করিবে এই এ প্রব- 
দ্ধের উদ্দেশ্য । 

পপ 

নৈশ-নিদর্গ। 

শোভীনুভাঁবকত একটী প্রধান গুণ | এই শক্তি, মকলের সমান 
পরিমাঁণে অথবা সমান অবস্থা থাকে না, কিন্তু সকলেরই কিছু ন 
কিছু আছে। শোভার প্রকৃত মাধুর্য কৰি আর প্রেমিক ব্যতীত অন্যে 
সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরে না| কেহ শারদীয় উধাকাঁলে শেফাঁ- 

লিক। স্থল-পন্মাদি শে।ভিত কুসুম-কাঁনন-মৃষমায মুগ্ধ হন, কেহ ব 



নব গুরবন্ধা। ৮ও 

গক্তীর রজনীতে দুরবীক্ষণ হস্তে লইয দুরবর্তাঁ পর্কত, গ্রহ নক্ষত্রাদির 
গতি বিধি প্রভৃতি পয্যবেক্ষণ করিয়া আনডদ মগ্ন রছেন| কেন! 
বালিকার কুঙগুম"কোরক সদৃশ পবিজ্ত মুখদ্ছাবি পাঁঠ করিয| পুলক প্রকাশ 

করেন, কেহ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের গন্তীর মুখ্জীভে দেবোঁপম মৌন্দর্য্য 

দেখিতে পান! ভাঁরুক ব্যক্তি সকল লমযে নকল কার লৌন্দর্ধোর 
মধুরতা বুঝিতে লমর্থ। সঙ্গীতের শ্রুতি-নুখকর ভরল-মাধু্ধ্য, প্রকৃতির 
কুনগুমমযী অথবা! পাঁধাঁগমযা মূর্তি, যুবত'র যৌবন-ললাম নষন-যুগল, 

কিনব! দ্ধের লট দেশস্থ চিন্তা রেখা, বালকের উদ্দেশ্য শৃদয কথা 

বার্তা অথব বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের বিজ্ঞান বিঘ্ট্রিত হুক্ষাতত্ব, দকলই 

তাহার প্রীতিপ্রদ। তিনি বাহ ও অন্তর্জগতের লুস্থমদর্শী হইযাঁও 
ভাবোম্বত্ত বাঁতুল, বাতুলব বিচরণ করিলেও প্রকৃত সুখী । যদি গংসাঁ- 
বন বিন বিপত্তি উহার চরণ স্পর্শ করিতে না পারে, তিনি গণ্ডারের 
খড়া অথবা মহিষের বিষাণ কিছুই এরা করেন না| 

এক নিদাঘ প্রদোষে অশীতিবর্ষবযস্ক এক বৃদ্ধ পণ্তিত আঁগরা নগ- 
রীর সমীপস্থ যযুনাতটে প্রস্তর রচিত এক ঘাঁটে উপবিষ ছিলেন। 

তিনি কৰি ও দার্শনিক | তীর জীবনের দীর্ঘ অতিনযে নান! অঙ্কে 

নানা দৃশ্য প্রদর্শিত হইযাছিল। শত্ডবজে বিদীর্ঘ, এবং শত দাবানলে 
উপজ্ত পার্বত্য শালবক্ষ যেমন স্থাঠুমাত্রীবশিষ্ট অথচ অভিশয দৃঢ়, 
র্ধও তদ্রেপ হইঘাছিলেন। তীহাঁর ব্যস এন্ড অধিক হইলেও তীছাঁর 

ইন্জিয অবমন্ন অথব! ছূর্বল ছিল মা, শুরু কেশ ব্যতীত অন্য বার্ধক্য 

চিহ্ও দেখ! যাইত না, তখনও তাঁহার শারীরিক ও মাঁনসিক পরিশ্রম 

ক্ষমত| ছিল! বৃদ্ধ প্রদোষসমীরণ সেবন করিতেছেন, গস্তীর মুখ্ীতে 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাঞ্খ সহিফুতাঁর ভাঁব প্রকাঁশ পাঁইভেছে। তখন চক্র উদয় 
হুইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে যমুনার নীলান্ু নাচিযা উঠিল | সমীপস্থ 
একটী সরোবর হইতে পদ্মের সুবাস এবং একটি কাঁনন হইতে মানারপ 

কুম্থুমসৌরতভ বহন করি! মৃহ্ুসমীরণ ব্গ্ধের নাঁিকাঁর নিকট ক্রীড়া! 



৮৪ নৈশ-নিসর্গ। 

করিতে লাগিল | আদুরে একটী বৃহৎ অশ্ব বৃক্ষ) তাছা'র গাঁঢ়শ্কষঃ 
বর্ণ পত্রগুলি ভেদ করিযা! চন্দ্রমা-কৌমুদী প্রবেশ করিতে পারে নাই, 
কেবল উপরিভাগ রজতষয করিষাছে, নিন্ভাঁগে গভীর অন্ধকার বিরাঁজ 

করিতেছে, স্থানে স্থানে ছোট ছোট তৰঞ্গল্াঁদি প্রফুল্পত| মাখাইিয়া 

শৌভ। পাইতেছে | তাঁহার উপর কৌকিলের কলক্ঠ, শামা, দয়েলের 

জুয়ধুর ধনি শুভ হইতেছে | ছুই এক খণ্ড মেঘ স্চাীলনে অর্ধচজ্র সমঘ 
জয় অষ্ধারত এবং তাহাতে শ্যামলশোভিত কুঞ্জবন গুলি আলোক ও 

অন্ধকারে ঘোঁমটায় অর্ধার্ত1 কুলকাঁমিনীর বদন শোঁভ। বিকাঁশ করি- 

দ্বেছ্ে। অবনীর ললাঁম ভাঁজমহলের মস্তক গৌরবের সহিত আকাশে 
উঠিয়াছে » কলধৌত কলানিধির বিমল কৌমুদ্রীতে বিধৌত সেই কীর্তি- 

রত দুর হইতে স্ফাটিকশুত্র দেখাইতেছে | যমুনাঁতটে একী দ্বিতল 
অষ্টাল্দিকা, তাহার সকল গুলি গবাঁক্ষ উন্মুক্ত, উপরের কক্ষটী আন 
সুসজ্জিত; দীপমালার ঈষল্লোহিতজ্যোতি রঞ্ভিত প্রস্তরপরম্পরাষ 
প্রতিফলিত হুইয| পরম রমধীষ করিষাছে। একটী ধনাঁঢা লোক বনিযা 
আছেন, নর্তকী নৃত্য করিতেছে। মধ্যে মধ্যে তাঁনলযবিশুদ্ধ সুমধুর 

কণ্ঠে সকলকে অপূর্ব সুখ দিতেছে । সন্মুখে জন্দর পুষ্পস্তবক | তাহার 
উপরিভাগে এক একটা প্রন্ফুটিত গোলাপ পুষ্প তালরন্ত সঞ্চালনে 

ছুলিতেছে। মধুর এআর বাদ্য কর্ণে সুধা! বর্ষণ করিতেছে । সকলেই 
প্রফুল | হন্ধ এক একবার সেই দৃশ্য দেখিতে এবং সেই গান শুনিতে 

ছিলেন। নৈশ-নিসর্গের এই সুকোমল শোঁভ। সকল তীহার অভুল্য 

হুদয়কাঁব্ে সহঅণ্ডণ অধিক সৌন্দর্য বিকীরণ করিভেছে। কবির মাঁনস 
নয়ন এই লৌন্দর্যে বনিয! রষ মাই | তীহ্ছার লুদীর্ঘ জীবনে যেখানে 
যখন যে শোঁভ! নিরীক্ষণ করিযাঁছিলেন, স্থৃতি অতি সাবধানে তাহার 

চিত্র গুলি বাখিয়াছ্ছিল এখন এই মধুময সময পাইযা এক একটি 

দেখাইতে লাগিল । সুদূরে নিদ্রাগমনোস্মুখ বালকের ক্রন্দন শব্দ, কুকু- 

রের ঘেউ ঘেউ বৰ এবং লোকের কোলাহল শ্রুত হইতেছিল + আহাঁতে 



ন্ব গুবন্থ। ৮৫ 

ভীছার হৃদয পরিদর্শনের ব্যাঘাত হইল না| তিনি একবার বাসৃজগণ্, 

একবাঁর অন্তর্জগ, একবার উয়টী যুগপৎ, মনে মনে পরিদর্শন করি- 
লেন| নৈশ-নিসর্গের প্রিয়তম স্থানে উপবিষ্ট হুইঘা নিসর্গ কান্তির 

মধুরতাঁ একবার অঙ্গ ঢাঁলিয! দিলেন | ক্ষণে ভাঁরবির আলোক ও 

অন্ধকারের বিরোধ স্থান গিরিগহ্বর, আঁবাঁর কালীদাসের পলাষমান 
মৃগ নিরীক্ষণ করিলেন।| এক সময ভবভুতি বর্ণিত অফ্টম বায! 

সীতাদেবীর ললিত-ললিত অঙ্গ শোভা, অন্য সময মাঁঘকবিবর্ণিত শিশু- 
পালের ভীম যুদ্ধ দেখিতে লাঁগিলেন। ক্রমে কষ্পনাঁজআোঁত মন্দীভূত 

হুইল| যে চিন্ত| অথিল বিশ্ব ব্রনাণ্ডে বিস্তৃত ছিল, তাহা ক্রমে জঙ্জার্ণ 

হুইযা আপনার বাঁলাকাঁল সমক্ষে উপস্থিত করিল। 
বন্ধ ভীবিলেন, “যখন এথম সংনাঁরে এবেশ করিলাঁমঃ তখন কি 

এতি সামান্য বস্তুটিও অদ্যকাঁর এই নৈশ-নিসর্গের কান্ত-কান্ি হইতে 
অধিক সুন্দর, অধিক মনোহর বোঁধ হষ নাই? পরমানাধ্য জনক যখন 

আঁশ! বিস্ফারিত নয.ন তমার সেই কোমল অদ্দশোঁভ। অবলোকন 

করিতেন , গ্নেহুমযী জননী যখন ক্রোডে লইযা চাদ দেখাইতেন ১ একটী 

একটী করিষ! বস্তুর নাম বলিযা দিতেন» কখন একটী রক্তিমকুসটুম, 

কখনও একটী রঞ্জিত লাটিম হস্তে দিবা মুখচুম্ধন করিতেন) তখন কি 
সেই দৃষ্টি বর্গনুখ প্রদান করিত ন1? সেই চত্দ, মেই লালফুল, সেই 

বস্ত গুলি, সেই রঞ্জিত লাঁটিমটি আঁজিকাঁর নৈশ-প্রকৃতির জুধামযী মূর্তি 
হইতে অধিক সুন্দর অধিক মনেছ্ছির বোধ হইত না? তখন জ্ঞান 

ছিল ন', ন্যাশাস্ত্রের সহিত এঁক্য করিয! কিছুই বিচার করি নাই 

বিজ্ঞানের গন্ধ মাও তখন হৃদযে প্রবেশ করে নাই | তখন কি জন্য 
সকল বস্তু ভত মনোহর বোঁধ হুইত ? অজ্ঞ ছিলাম, যাহ! জাঁনিবাঁর জন্য 
তত সুখ ও উৎসাহ ছিল এখন জাঁনিযাঁও সে সুখ হয নাঁ, ইহাঁর কারণ 
কি? এ মকল বিতর্কে প্রযোজন নাই | আজি অনেক কাল পর লুখের 
দিন উপস্থিত, একবার প্ীণ ভরিযা| বুখাশ্যাদ গ্রহণ করি | অদ্া যেন 



৮৬ নৈশ-নিসর্গ। 

দেখিতেছি পুঁজ্যতম জনক মহাঁশষ সম্মুখে ফাঁডাইযাছেন, গ্নেহন্থবপা 
'জননী তাঁহার চি্রাভ্যন্ত প্রফুললবদনে দৃ্ি করিতেছেন, আঁর ছুই বাঁছু 
প্রসারণ পুর্ব্ক আঁমাকে ডাঁকিতেছেন | অছো! । দীর্ঘকাল পরে আমার 
কি অপূর্ব সুখ ! দীর্ঘকাল সংসারের স্্যোতীপ, প্রবল ঝটিক! প্রভৃতির 

অত্যাচার সহ করিৰার পর আজি বুবি আবার আশ্রষ গৃঙ্ লাভ হইল । 

“এ যে স্তবকোপরি গোলাপ গুলি ছুলিতেছে, আমার বোঁধ হুই- 
তেছে যেন আমার সন্তানগণ প্রফুল্পবদনে ক্রীডা করিতেছে, গোলাপ 

যেমন অনিলসঞ্চালনে ছুলিতে থাঁকে, বালক বাঁলিকাগণও হাসিতে 

হাসিতে সেইরূপ বেডাঁ| আজি আমার মনে হইতেছে, ষে দিন সন্তাঁন 
ন্ততির নিশ্চিন্ত ক্রীডা সন্দর্শনে ভুলোঁকে স্বর্গনুখ অনুভব করিযা- 
ছিলাম, সেই দিন উপস্থিত £ সেই দিনেব গ্রদোষ সমযের চিত্রটি স্মৃতি 

অতি সাবধানে আকিয! রাখিযাঁছে। আমি দেখিত্বেছি, কনিষ্ঠ তন 
আমার হস্ত ধরিষা দীডাইযাছে, মুখের দিকে তাঁক,ইয| খল্ খল্ করিযা 
হাঁসিতেছে! আঁ ছুই বালক ধূলিধূসরিত অঙ্গে অঙ্গনে ক্রীডাঁনিমগ্ন 
রহিযাছে। তাছার্দের সর্বজোন্। ভগী সরল! তাঁহাদের শরীরের ধুলি 

মুছ্িযা দিল, কএক ভাই ভম্মী একতে গৃহ প্রবেশ করিল। সরলা! গৃহ!" 

ভ্যন্তরে প্রদীপটী লইয যাইতে পাঁরিল নাঃ তাঁহার জননী আসিষা 

ঘোমটার অন্তরালে প্রদীপটী লইলেন , তাহার সুন্দর যুখকমলে রক্তিম 
দীপাঁলোক পতিত হওযাঁতে অপুর্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিল। আমি 
সেই বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্তি শীরিক্ষণ করিলাঁম; বালকগণের সহিত 

আঁমোদ-শ্োতে অজ চালিঘা দিতে গৃছে গেলাম | কাহাকে ক্রোঁডে 

লইফা কাঁহীকে ছুইটী কথ। বলিষ! উত্মাছিত করিলাম , কোনটীর আধ 

আধ কথা কাহারও হুপিত মুখচ্ছবি, কোন্িটীর ব1 ব্ৃদ্ধব্ধ গন্তীরতাঁর 

অনুকরণ কোনটার নুতন ছুই একটী কথা আমার চিত্তবিনোদন করিল। 
আছা। এই জনাই লোকে অপত্য কাঁমনা করে, এই জন্যই এত ক্লেশ 

বছন পূর্ধক লোকে সংসারী হয় । 



নব প্রবন্ধ ! ৮৭ 

ত্দ্ধ এইফপ জাগ্রভন্থপ্রের মখুরতাঁষ মত্ত রহছিলেন, অনেক ক্ষণ 

পর্য্যন্ত বাহজগতে তাহার নযন সঞ্চার হুইল না| যমুনার নীলা 

অধিকতর কল্লোলিত'করিষা বড বড নৌকা গুলি যাঁইতেছিল, কোন 
নৌক! শ্রোতোঁভিমুখে, কোন তরণী উজান পথে অগ্রসর হইতেছিল | 
দুরে একটী পর্বতশৃঙ্গে এক জন পাশ্চাত্য পণ্তিত একজন আর্ধ্যপণ্ডিত 

সহ দুরবাক্ষণ হস্তে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, বদ্ধ মে সমস্ত দেখি- 
লেন। জ্ঞান ভূষ্ণার বিষ তীহাঁর মনে হইল | ভাঁবিলেন, সামানা 

বাঁরিবিদ্দু নির্বরিণীতে পরিণত হু, নির্বরিনী প্রথমতঃ অগ্রশস্ত ভটিনী, 
ক্রমে বনু বিস্তীর্ণ! নদী ইইয| অমন্তমাগরগর্ভে প্রবেশ করে। জ্ঞান- 

ভূষ্চাও তদ্রপ, সাঁমান্য বন্তুজ্ঞান হইতে বিজ্ঞানের লুক্ষমতম তত্ব পর্যান্ত 

প্রাপ্ত হুইযা পরিশেষে দ্রুতগতিতে অনস্তীভিমুখে চলিয়। যাঁষ| সুখের 

অধ্রাও মেইবপ | পঞ্চমবধ হইতে আন্ত করিষ! আঁজি পর্য্যন্ত দেখিবার 

বা শিখিব/ব জনা ব্যগ্রতা প্রা সমান আছে, কমে নাই, সুখ বাঁসন। 

বরং বৃদ্ধি পইপন্থে মনুষ্যের এই সংসাঁরজীবন অনন্ত নয, তবে 
জ্ঞানের এবং সুখের আশা অনস্ত কেন? বিধাতা্ন আশ্চর্য বিধান |” 

প্রকুতির মোহিনী মূ নিরাক্ষণে মুহূর্ত জন্য যেবনের প্রুল্পতা 

রদ্ধের মনোশ্যে জাগবক হইল | তিনি চারি দিকে বেবল হর্ষ 
চিহ্ছুই দেখিতে লাগিলেন? যে মুখ অনেক দিন ভুলিযাঁছেন, তহ! 

এক বাঁর এই জীবনেব অপরাহ্ন সমষে অনুভব করণাঁ্থই যেন মনোহর 
কুসম কানন গুলি একে একে পরিত্রমণ করিলেন! লোকালযের কল- 

রৰ এক বারে নিস্তব্ধ হইল, প্রমোদগৃহে দ্বিতল অট্টালিকাঁর দ্বার 

সকল কদ্ধ হুইযা গেল। প্রন্ুপ্ত জগতে একাঁকী লোকাঁলম পার্থ 
বনসিয। থাঁকিব্ত না! বলিষ। বৃদ্ধ উত্তরাঁভিমুখে জ্রতপদে প্রস্থান করিলেন । 
জ্যোহস্বা অস্ত হইল | 

নৈশ-নিসর্গ এখন মনোছর শষ্য! পরিত্যাগপুর্ধক ভষঙ্কর পরিচ্ছদ 

ধারণ করিল | জগৎ অন্ধকাঁরে গ্রাঁস করিবাছে, চারিদিক গন্তীর নিস্তবূ ঃ 



৮৮ নৈশ-নিসর্গ। 

কেবল পেচকের লীরস ধনি, শৃগাঁলের হোৰ1 রব, দুরস্থ কুকুর গুলির 
ঘেউ ঘেউ শবে ক্ষণে ক্ষণে সেই নিস্তব্ধতা ভক্গ হইতেছে । এই মময় 

জাগরাঁর সমপস্থ পল্লী সকলে মহীমাঁরী উপস্থিত হইযাঁছিল, মধ্যে মধ্যে 

মৃত দেহ সকল সমাধিস্থলে লইযা যাইতে বাঁছকগণ শব্দ করিতেছিল 
বাঁষসের অমঙ্গলন্মচক নৈশ-শব্দও সময সময শ্রুত হইতেছিল। বৃদ্ধ 

দেখিলেন একটা ক্ষুদ্র তটিনীর তটে চিতা ধক্ ধক্ করিষ! ভ্বলিতেছে | 
একটী শুচিতা-পার্ষে পুল্রশোকাতুবা জননী বক্ষে করাঘাঁতি করিতেছেন, 

আর একটিতে একটী নব না ললনা! স্থাঁমীর চিতাঁষ অগ্নি এদান পূর্বক 

পার্খেবনিযা নিঃশব্দে কাদিতেছে, গুকজনসমক্ষে উচ্চৈংস্বরে ছদযের 

ছুঃলহ শোঁকভীব প্রকীশ করিতে পারে না। তাঁহার হৃদয অধিক দর্থ 
ছুইতেছে ১ তাহার ভবিষাৎ, সন্মুখস্থ শ্মশান হুইতেও ভীষণতর | 

বন্ধ ধীরে ধীবে একটী পর্ধতীরোহণ করিলেন, স্থিরভাবে বসিলেঞ্রএ 

সংসারের মনোহরে এই ভষঙ্করের আঁবিভ্ভাব দেখিযা তাহার অত'ত 

জীবন ম্মরণ হইল | এক মেঘান্ধকাঁর রড়নীতে যখন ছুই এক বিচ্ছু 
রি পড়িতেছিল, স্তাহার জ্েষ্টপুল্র মুগ প্রতিবেশীগণও নিকটে 

আদিল নাঃ চিকিৎসক প্রস্থান করিযাঁছেন | তখন যে অংসাঁরের অব- 

লঘ্বন সেই প্রথম পুশ্ুটী বিকট মুখ ভ জী করিল দেখিয! ভাহাঁকে গৃহ 

হইতে বাঁহির করিলেন, পরক্ষণে সংসার শুন্য করিযা সেই বাঁলফটা 
প্রস্থান করিল । তাহাঁর জননা উচ্ৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, বৃদ্ধের 
আপন হৃদযও দ্রুব হইল, একটা বাক্য স্ফুরণেরও শক্তি রছিল না সেই 

শোচনীয় দৃশ্য মনে পঠিল | একার্দন দুর হইতে অশনিনিনাঁদ আবণে 
স্তাহার অন্তরাঁখ। আপন! হইতে কীদিয। উঠে | তখন বড বৃষ্টি উপেক্ষা 

করি! দৌডিযা গৃহে গেলেন। দেখিতে পাইলেন, তাহার ভয় সত্য /_ 
সর্বনাশ হইযাঁছে ! দ্বিতীষ পুতটা বজাঁহত, মৃত 1 গৃহস্থ অন্য সকলে 

অচেডন | দেই দৃশ্য মনে আদিল | প্রথম তনযাটির নববৈধষ্য সংবাঁদে 

গৃহ যেমন বিবাদপূর্ণ, চিত্ত যে্প আকুল হুইযাঁছিল, লেই হতভাশিনী 



নব প্রবন্ধ । ৮৯ 

যামী-শোক বহন করিতে অসমর্থ হইযা উদ্বন্বম প্রাণতাঁগ করাতে ছুই 

দিন পরে তাহার ল্ীত, ছুর্ধময মৃতদেহ নিবিড অরণামধো এক রক্ষ- 
শাখা কিন্ধপে ছুলিতেছিল, মনে মনে তাহ্াঁও দেখিলেন। দ্বিভীষা 

কন্যাটিকে স্নান করার সময কুস্তীরে লইদা যাঁষ| তাহার সস্তক মধো 
মধো উত্তোলিত ও মধো মধ্যে নিনজ্জিত শষ, কেহই তাহাকে রক্ষা 

করিতে পারে না। পবিশেষে তাহার মৃত দেহের অন্ধাংশ এক চডাঁয 

সংলগ্ন দেখিষা মনের যেকপ অবস্থা হইযাঁছিল, তাঁহাঁও মনে হইল। 
আর একদিন তঙ্ার ভৃতীষ পুঁভুটী খেলিতেছিল, হঠাৎ সর্পে দংশন 

করিল, তাহার সুন্দর শরীর দেখিতে দেখিতে বিবর্ণ হইযা গেল, কিছু- 

কাঁল ছটফট. কবাঁর পর তাহার মৃত্যু হইল। তাঙ্াব জননী সেই শোঁচ- 
নীয দৃশ্য দর্শনে আপন মন্তকে খ্টি দ্বাবা আঘাত কবিলেন, মস্তক 

ইইতৈ শোণ্তি-শ্োত নির্গত হইব তাহাকে অচেতন করিল, তাঁহাঁও 

হৃদযে জাগবক হুইল। পবশেষে "সেই পতিপরাযণ! ললনা খোঁকে 
জর্জরিত হুইয! যখন প্রাণত্যাগ করেন, স্বামীর নিকট ণেষ ছুই 
কথা বলিবেন আঁশনে তীস্থাকে আহ্বান ববাইলেন, কিন্তু চিবদিনের 

জন্য বিদাঁয গ্রহণের সময একী কথাঁও বলিতে পারিলেন মা, বাঁক্- 

রোধ হুইল, অঙ্গুলী দ্বার! ললাট ও স্বর্গ বারেক মাত্র দেখাইলেন, 
চক্ষু অনন্তকালের জন্য নিমীলিত হুইযা গেল। নির্দষ স্মৃতি সে চিত্র- 

টিও আনি! বৃদ্ধের সম্মুখে ধরিল। 

রদ্ধ অতি সাবধানে অতীত জীবন পাঁঠ করিলেন, প্রা অর্ধ- 

শতাব্দী নান। স্থানে পরিভ্রমণান্তে অদ্য অভিজ্ঞত। ও স্থান্থ্য সমিব্যা- 

হাঁরে স্বদেশে প্রতারত হুইযাঁছেন। এক্ষণে তিনি ন্র্গাদপি গরীষসী' 

জম্ম ভূমিতে উপস্থিত | “জম্মুমি সুমি শব্দ, হুখময স্থান । বিস্ত হবাঁঘ। 

বন্ধের কি অবন্ঠ। ! কে|থায তীহার আগ্মীধ স্বজন, কোথাষ ভাই বন্ধু। 
জগ্মভুমির ললামন্দবপা জননী যাহার জীবিত নাই, তাহ!র গৃহুই অরণ্য 
অরণাই আবাম স্থান । 

১২ 
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আত্মীয়-্যঙ ম-বির্থিত জীবম যেমন বিষাঁদপুর্ণ, তেমন আঁর কিছুই 
মনে! বাঁল্যকালে জনক জননী দংসাঁরলীলা মহবরণ করেন, বদ্ধ তদ- 

বধি সংসারদুখ অনিত্য জ্ঞান করিতে শিখিযাঁছিলেন। তথাপি সম 

সময় স্তীহার এই আঁশা ছিল, যৌবনে জ্ঞানোঁপার্নে, আত্মীষ স্বজন, 
স্ত্রী পুত্র পরিবারের মৃছ্তাম!খা আচরণে এক দিন সুখী হইবেন। কিন্ত 

যখন মেঘাঁবরিত আঁকাঁশের নক্ষত্রের না এক একটির জীবনাঁলোঁক 
নির্ঝ/পিত হইল, তাহাঁব সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের শেষ আশাও নিবিষ! গেল | 

দেশে দেশে বিচরণ পূর্বক দেখিতে পাহিলেন, সংসারে শাস্তি নাই, জুখ 
মাই, সমস্ত বিষাদপুর্ণ। তখন একটা দীর্ঘমিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেম ) 

ভাবিলেন, “হায় যাহাতে সুখে বসতিব'রণার্থ সমস্ত লোৌক এভ বাস্ত, 
দেই চাঁকচিকাপুর্ণ সংসার কি এমনই বিষময স্থান। 

“প্রতিদিন সহত্র স্তর লোক বাঁজপথে চলিতেছে, কেহ আক্টী- 

তেনে কেন যাইতেছে, কিন্ত্ব একক ও এবস্থানে দীড়াইযা থাকে ন1। 

অনন্ত আকাশে ভ্রীমামা ক্ষিপ্ত গ্রহ্থেব নযাব জীবগথ সর্ধদা অস্থির ভাবে 

বিচরণ করে| আলোক ও শন্ধকাঁবের ন্যাষি সুখের পর ছুঃখ এবং 

ছুঃখের পনর সুখের রেখা মাত্র দেখা যাষ সত্য, কিন্ত ছুঃখ যেমন তামস 

রজনীর ন'বদ নীলিমাষ ভস্কিত, সুখাঁকাশে সুখ লেখ! তাঁদৃশ বিস্প্ট 
দেখার ন|| মেঘমাল! হইতে ক্ষণপ্রভার প্রভার ন্যাষ সংসারের 

ক্ষণিক সুখ সুন্দর হইলেও স্থায়ী বা নযনের প্রীতি প্রদ হয ন1| বালকের 

্প্াবস্থার হাসি যেমন মনোহর, পবিবাঁবপরিব্ূত হুইফা অবস্থিতিগ 

তদ্রেপ বটে ; কিন্তু বালক যেমন হাসিতে হাসিতে কোন অপরিজ্ঞাত 
কারণে চমকিযা বা কীদিয! উঠে, নানা রূপ বিপদের অভ্যাচারে মন্থু- 
য্যের্ড দেই দশা ঘটে। 

প্ভীবম এবং মৃত্যু জীবনধাঁর'র পক্ষে প্রধান অনুশীলনের বিষয় ॥ 

কিন্তু আ্চর্ধয এই যে, প্রতিদিন নষন-সমক্ষে সহ সহমত ঘটনা 
দেখিযাঁও আমরা ভাঁবিতে শিখি ন! | যেমম লক্ষ লক্ষ লোক জম্বিতেছে, 
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ভেখনই আবার লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদিগকে স্থান ছাড়ি! দিতেছে। 

জন্মের পুর্বে আত্ম! কোথধাঁধ ছিল, কি কপে দেছমধ্যে প্রবেশ করিল? 

আত্মা যদি জ্যতস্র দ্বতন্তরস্থট হয! থাকে, আত্মার অবস্থিতিও বিচ্ছেদ 
আছে। আত্মা কি দীকার? আড়! কি শরীরসহ ধংস হয? উপাদান 

সকল কি ভৌতিক পদার্থে বিলীন হয? এপ কপ্পন1 করা যাঁষ আ, 

সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন মন্ুষ্যের আতা ভিন্ন ভিন্ন পে কট হওযা সন্তবে 
ন!। অনন্ত আকাশের ন্যাষ আত্মাও অনন্ত, তাহার আঁধার কল্পন! 

কর! যাঁয় না| জীবধর্্মাক্রান্ত কোঁন শরীর ন্জিত হইলে অর্ঝব্যাপী 

আত! তাহাতে কার্ধ্য করিতে থাকে | আবার শোঁণিত শ্রোত থামিযা 

গেলে যখন শরারের সজীবতা৷ থাঁকে না, আত্মার কার্্যও তদবধি শেষ 

হুষ| যে অনন্তে ছিন, আত্ম। পুনবাঁষ মেই অনন্তেই থাকে | আত্মার 

শ্কি| নাই, মাঘ! দেহের! আঁমাঁদের অঙ্গ,লী প্রান্তে কন্টক বিদ্ধ হইলে 

কট বোঁধ করি, গে কফ শরীরের জনা, শরীর না থাঁকিলে মনের 
তাদৃশ কট হইবে ন|| আ'ম]দের মৃত্াভষ শরীরের নিমিত্ত, আকার 
নিমিত্ত ন্থে। আত্মা শরীরে যেবপ কার্ধ্য করিত তাহা আর করিবে 

না, শরীরটি পচিযা যইবে। জলে জল, মৃত্তিকাঁধ মৃত্তিকা, আকাশে 
আকাশ মিশাইবে, এই কফ | এখন আঁমাঁদের একটা স্থান আছে, 
আমর! জীমাবন্ধ সুতরাং স্থানের জন্য ব্যস্ত । কিন্তু দেহ ন! থাকিলে 

আমর! সীমাবদ্ধ প্রাণী কিরপে অনীম অনস্তে অন্তরণ করিব, ধারণ! 

করিতে পারি না, এই ভষ| এই সংসারে শ্বজন বন্ধু বান্ধবের প্রণয় 
বন্ধনে পরম্পরে পরস্পরের জন্য সুখী, সেই বন্ধন অন্ততঃ কিছুকাঁলের 

জন্য ছিন্ন হইবে এই ক্রেশ | 
- «আত্মার কি স্বেছ মমত! থাকে না? আমি যাঁছাঁদিগকে আমা 

হইতে ভাল বাদিতাম, তাঁহারাত একবারও সাক্ষাৎ করে না? আত্মা 

অমর, ইচ্ছাযষ? ইচ্ছ! করিলে তাঁহারা আমাকে আসিযা দেখিতে পারে। 

ভবে ন| নেখার কারণ কি? ভাঁলবাঁনা স্ার্থপুর্ণ নংসারজীবর্নে অন্দম- 



৯২, নৈশ-নিসর্গ। 

কামন। যদি তগতে কোঁন স্থলে আত্বোৎজর্গ থাঁকে, তর্বে সে 

গ্রণষে। প্রণও কি আত্মা পরিত্যাগ করে? একথা বিশ্বীস হয় না। 

এখন দে-বন্ধন ব! কর্ম বন্ধন নাই সুতরাং দেহ্ার'র জনা ভালবাস! 

প্রকাশ করিতে আতর প্ররত্তি জঙ্গেন। | এই দেছবিচ্ছিন্ন ছইযা যখন 
অনন্তে অনন্ত চাঁলিয দিব, ভখন অবশ্যই দেই সরে মমতাঁর মখুরতা 

বুবিতে পাঁরিব। ভালবাঁসাঁর বিকৃতি বপজ সেক, মযন-ডঙ| থাকিবে 

না সভা, কিন্ত প্রক্কত প্রণযের অমৃত ধাঁর হৃদযের স্তরে স্তরে প্রবেশ 

করিবে | 'ংসাঁরজীবন জীবের অগ্নি পরীক্ষাঁষ উত্তীর্ণ হইলে আঁর ভাঁবনা 
কি? তখন শরীর সর্পেও দংশন করিবে না, কন্টকও ধিধিবে না। 
আকাশের অশনি, জলের কুস্তীর, বনের সিংস্ছ, বাসর, অথবা শত্র- 

লোকের ভযে ভীত হুইতে হইবে ন। | যে অনন্ত জীবনের জন্য সকলে 
বাস্ত, সেই অনন্ত ভীবন লাঁত হইবে । তবে লোকের প্রাণ, মৃত্যু ভাঙ্গিঙ্গ 
এত আকুল হয কেন? যাঁহাঁদিগের জন্য আত্বা! লালাধিত, তাহাদের 

অবশ্যই ক্ুখের অবস্থা! হইঘাছে, তবে তাছাদিগের ডন্া আক্ষেপ স্থার্থ- 
পরতা মাত্র। 

“পাঁপ পুণা কি? তাছাঁর সন্থিত পরলোকের কি সম্বন্ধ? কেহ বলে 

যাহাতে কলের হিত তাঁছা পুণ্য, যাহাতে সকলের অহিত তাহ! পাঁপ। 
তবে যে কার্য্যে ই্টানিষ্ট কিছুই নাই, সে কার্যাকি? একজন ধনীর 
সম্পত্তি লু্ঠন করিষ! দশ জন নিরন্নকে বিতরণ করিলে পাঁপ ন! পুণ্য 

হুইল? কেই কেহ বলেন, ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাঁধিবা আমর যে কার্য করি 

তাহাই পুণা, তদ্ভি্ সমস্ত পাপ । যদি তাহা হয, তবে ধন্দদোকেশে 
বলিদানাঁদি পাঁপ ন] পুণ্য? শুন! যাঁয, পুরাকাঁলে কেহ কেহ ধর্ৌদ্দেশে 
মরবলি প্রদান করিত » তাহার! পাপী না 'পুণ্যবান্? * কেবল ছিত 

দেখিলেও হুষ না, ধর্ম আর শ্মার্থভ্ুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত সংসারে জীবন 
যদি স্থার্থোৎসর্থ শিক্ষ! করে, আত্মাকে নিরর্থক কষ্ট ন! দিষা বিলাসাঁদি 

বিসর্জন করিতে পারে এবং মনঃপ্রীণে অন্যের উপকাঁরার্থ নিরস্তর অব- 
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স্কিত খাঁকে, কার্য্যে তার উদ্দেশ্য ঈশ্বর খীকেশ। অথচ শোঁণিত পাতি, 

হত্যাকাঁগু, ভষ বিভীষিকা না থাকে) যদি দেবা সম্পন্ন বরণানত্তর 

আগায় বিশুদ্ধ বিমল আনন্দ অনুভুত হধ + পরজ্ঞান না থাঁকে, যশের 

স্পা একেবারে অন্তুহিত হয়, তবে তাঁদুশ কার্ধাবেই বিশুদ্ধ ধর্ন বার্য্য 
বলিব। অজ্ঞানতীপ্রমুক্ত কোন একটা কুবার্ধা সৎ্বার্য্য জ্ঞানে ঈশ্বরো- 
নেশ্যে সাধিত হইতে পারে, তাহাতে কুকর্মভনিত পাপ অপ হইলেও 

তাঁহাকে পুণাকার্া বল! যাইবে না। 

“পাঁপের শাস্তি, পুণোর প্ররস্কার সর্বদাই শুনিতে পাই, সেই শাস্তি 

ও পুরস্কার কি? আত্বার মৃত্যু নাই, আঁ অমর | জীবিত থাকিবার 
জন্য অনন্ত তৃষ্ণাই তাহার অবার্থ প্রনাণ । আগার রেহ-বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বই 
পরকাল | শান্তি কি পরকালে হইব? শর র না থাঁকিলে আঁবার 

্ধঠী কি? শরীরের যন্ত্রণ মাত্র মনে অনুভব হষ, শারীরিক সুখ 

ব্যাধাতে মানসিক চিন্তা | আঁমরা যে পুস্তকাঁদি পাঠ করি, ভাঙার ফল 

প্রত্যেক ধমনীতে প্রবেশ পূর্বক শারীরিক সুখ উৎপাদন করে| অন্ু- 

তাপানলে যখন হৃদয দগ্ধী.হঘ, তাহার অবজাঁদ এশমীরেই ভোগ করে। 

শরীরবিচ্যুত আস্বাঁব তাদৃশ রেশ কপ্পন। কর! যাঁধ না| সুতরাং এক 

বের ণেষ সীমা হইতে অন্য বন্ধে এবেশ করার পূর্বেই সকল ভোগ 
সকল শাস্তি সম্তব | রোগ শোঁক অন্নুতীপে, মানসিক অন্যবিধ যন্্র- 

ণাঁধ এই পৃথিবীতেই সকল ভোগ, সকল শাস্তি হইতে পাঁরে। পরলোকে 
আত্মার শাস্তি কপ্পন। করিলে সে শাস্তি নিতান্তই লঘু হইয1 পড়ে। 

যদি আঁস্মার উন্নতি হইতে ব্যাঘাত জন্মে বা বিলম্ব হয) তবে এই একটী 
শাস্তি গুকতর সংশঘ নাই। কিন্ত এস্থাঁনে ₹তকর্মের ফল লোকান্তরে 
ডোগ করিব একথ! বিশ্বীন করিতে সহসা যেন প্ররত্তি জন্মে না, আঙা 

আপনা হইতে কীপিয়া উঠে। এ আদালতের বিচারক্ষমত| ইহ- " 
লৌকেই সীমাবদ্ধ, পরলোক প্রাপ্ত হয না| এদেশের বিচার এদেশের 

আইন দ্বারাই হইবে, অন্য দেশী আইন প্রযুজ্য নয। বিচারপতি 
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অনর্থক সাধারণ বিচার-ক্ষমত! থাকা সত্ব অসাধারণ ক্ষমতা পরিচালন 

করার বিশেষ হেতু দেখ! যাঁষ না| হেতু থাকুক আর না থাকুক, গাঢ় 

অন্ধকাঁরে আত পরলোক আমাদের দৃষ্টিপথের সম্পূর্ণ অভীত, তদ্ধি- 
ধযষে আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা হয না| লোঁকের যেমপ বিশ্বাস 

আঁ, সেইরূপ বিশ্বীসই থাকুক | এবিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয়, জ্ঞান চাঁই 
না, ভ্রান্তিই ভাঁল। যেস্থানে অজ্ঞাঁনতা সুখ, সেস্থলে বিজ্ঞ হওয়| 

নির্ধোধের কার্য । পরলোকে কঠিন শাস্তি আছে, এই ভয লোঁক- 

ছদয়ে জাগরূুক থাকাতে লোঁকের পাঁপাচরণে ভয আছেঃ মে ভষ 

তিরোছিত হইলে নীতি শাস্ত্র আর থাঁকে ন|। লোকে সাহসে নির্ভর 
করে এবং যথেচ্ছাচাঁরে প্রবৃত্ত ছঘ। তাহার সমক্ষে নরকের 

ভীষণ চিত্র অঞ্তিত করছি ভাল। এ যে ছুইটী আত্মা আজি অনস্তে 
মিশিযা গেল, যাঁহাঁদের পরিবারের আর্তনাঁদে আজি নৈশ-নিসর্গ 
ভীষণ হুইযাঁছে, এবং সংসার বিষাঁদ মাঁথা বোধ হইতেছে, জীবিত 

থাকিতে তাখাঁর৷ সুকার্ধ্য ন! কুকাধ্য করিযাঁছে কে বলিবে? যখন এক 

প| এই ধর! ধামে রাখিয়া! অন্য প। পরলোকে স্থাপন করিযাছিল, তখন 
হ্যত ইছাঁদের মনেও দেই রৌরৰ কুণ্ড গুলি, সেই ভীমীন্ধকার, পাঁপী- 

দিগের ভীষণ আর্তন।দ, সেই প্রতগ্ত লৌহ কটাহ, আলোক বিহীন অগ্নি, 

শ্বীস-নিরোধক-ধূয-পু্ী, যম দূতের দণ্ড তাঁড়ন! প্রভৃতি উদয হুইয| 
ছিল। হুষত পূর্বক্কত পাপকার্ধ্য স্মরণপূর্বক সেই পুরীষপুরিত কুণ্ড 
মধো কপ্পনাঁর নির্দাঘ ভাঁডনে পতিত হুইয! মুখোঁত্োলনে প্রাণপণ্ 

করিতেছিল। জীবনে যখন কোন দুষ্কর্মের বাঁদন| মনে সথণার ছইযাছে, 
তখন প্রতিদিন গ্রতি মুহূর্তে এ সমস্ত মনে হুইয1 অনেকাংশে 'াহা- 
দর গকে ধর্ম পথে রাখিয়াছে | 

*আজি আমি অন্ধকারে অন্ধকার মিশীইলাম, আমার শোক-পুর্ণ 

অতীত জীবন আন্যন্ত পাঁঠ করিলাম ভীষণ তরজ্গাধিত হুঃখার্ণবে 
নিমগু ছইয়! লংসারে যত ক্লেশ সহ করিযাছি, সকল একবার ভাবি 



নব গবন্ধ। ৯৫ 

দেখিলাম । দেই তোধনিধির তটাঁভিথাঁতে যত আর্তনাদ করিয়াছি, 

সমস্ত মনে হইল | জ্ন-শ্বোতে অঙ্গ ঢাঁলিঘ। দিযা দিবাঁভাগে স্বচ্ছন্দে 

বিচরণ করি, লোকের উৎসাহে, লোকের আঁনন্দে সকল কথা ভুলিষ! 
থাকি; বালক বাঁলিকাগণের উৎসাহপুর্ণ মুখচ্ছবি, যুবক যুবতীর প্রেমপূর্ণ 
প্রফুল বদন, বৃদ্ধ রদ্ধার ন্নেকমাখ! গম্ভীর মুখশ্তী অবলোঁকন পুর্ববক বিশ্বা- 

তির সুকোমল অঙ্কে দিবাভাগে স্বচ্ছন্দে শযান থাঁকি। জগতের হুসিভ 
কাঁন্তি সৌরালোঁকে প্রকাশ পাঁধ, পশু পক্ষীর এবং মাঁনবগণের প্রফুল্পত। 

কার্যযক্ষেত্রে দেখা যাঁধ, দিবাঁভাগ অতি রমণীধ, দিবসে কৌটিলা "ব্যক্ত হু 
মণ কুকর্দাও কেছ সাধনের সাহস পাঁধ না। যাঁছার অভ্যন্তর কালিমা" 
পুর্ণ, সে ব্যক্তি রঙ্ন র গাঢ় অন্ধকারে সে কাঁলিম! টালিয! দেখ, অন্যে 

দেখিতে পাঁষ ন| | যদি চিন্ত! বিহীন মানব জীবন ক” ন! কর যাঁষ 

* ধ্রধু মে জীবনে পবিত্রত| থাকে » তবে মে জীবনের পক্ষে রজনী নু*- 

সেব্য এবং পবম রমণীষ পদার্থ শান্ডুদীয পৌঁর্ণনাঁসীর রজনী পরিভ্রমণ, 

বসন্তের কুসম-মাঁধুর্যা-পুর্ণ শুর্লুামিনীতে নৈশ-নিসর্গ সঙর্শন অতি 
মনোঁছর বটে; কিন্তু রজনীর যে ভীষণ অন্ধকার ভাগ আঁছে, তাঁহাও 
একবার ভাঁবিষ। দেখ | আঁজিঞাঁর মত ঘোরাম্বকার রজনীতে ভারতের 

গৌরবরৰি পৃ্থীরাঁজ যবন ছত্তে নিহত হন, কতয় মাঁক্বেথূ নিখ্রিত 
গ্রভ়ু ডন্কযানের হৃদমে তীক্ষ ছুরিকা! বিদ্ধ কবে, পাপপরাধণ সেক্সটস্ 
পাবিত্র দয লুক্রীসীর সর্বনাশ ঘটাব, নরপিশাচ রোমসভ্রাট নিরে। 

মাতৃহত, করে| এইবপ রজনীতে মোগল সত্ট শিরোমণি সাঁজেহান 
কারাঁকন্ধ হন, এক কাঁলনিশীথ সমধে ভাঁরত-বারত্ব ভূমি চিতো'র নগরী 
যবন হস্তে পতিত হ্য। 

“ত্বরার্দি হূর্ঘংত্তগণের পাপ চরিত্র একবার ভাঁবিয! দেখ, রজনীর 
নিস্তন্ধ নীলিমা তাহাদের কেমন জহ্বায। এক দিকে তামসী নিশীথে 

যোগনিরত মহীপুকষগণ পরমাত্ার স্বরূপ চিন্ত। করিতেছেন ; পণ্তিভ- 

গণ মস্তিষ্ক বিলোডনে নিবি আছেন স্বদেশবগুসল উদীর চরিত্র 



৯৬ নৈশ-নিসর্গ। 

মহোদযগণ বিরূপে স্বদেশের মঙ্গল সাঁধন করিবেন তা্ছাই গাঁবি- 

তেছেন ) কবিগণ কপ্পনার লীলা তরঙ্গে ভাঁদিতে ভাঁঙিতে একবার 

নভোমগুলে, একবার ভূগর্ডে, একার মাঁনব' হাদষে প্রবেশ করি- 
ভেছেন+ ছাত্রগণ সুনিদ্রোর নিকট বিদাঁষ গ্রহণ পুর্ব্বক পুস্তক সন্মুখে 
উপবিষ্ট; প্রণযীগণ প্রণযের পবিভ্রীলাপে রত। অন্য দিকে রর 

পাঁপ পিশাঁচ সকল পরস্থাপহরণে, পারর সর্বন।শ সাধনে অথবা 

শোঁণিতপাঁতে নিযুক্ত হইযাঁছে। একদিকে প্রুল্পতাঁর পবিত্র সলিলে 
ছাদয মালিন্য ধৌত করিতেছে, তন্য দ্রিকে পাঁপের পঙ্কিল সলিলে 

পাঁপচিত্ত কলঙ্কিত হইতেছে । সুখীগণ পর দিনের সুখের পথ অনু- 

জদ্ধানে নিবিষ্ট + দরিদ্র প্রড়ৃতি হতভাগ্যগ্ণ অন্রচিন্তষ অথবা হতাঁশের 

মর্দ-দাহে এখন দ্ধ বিদগ্ধ । পুণ্যবান্ পুলক-পর্ণ হৃদযে সদনুষ্ঠান ল্মরণ 
করিতেছেন, পাপীগণ অতীত জীবনেব কই ন্মরণ পুর্ধবক হ্যত পৃস্টি 
বীর নিকট বিদাঘ লইঘ! জাঁত্সহতার উদ্দোগ ববিতেছে, না হয অনু- 

তাপের ভীষণানলে ভন্ম হইতেহে। আঁহা | অভাগাঁদিগের রজনীতে 

কি শোচনীয তবস্থা'! রোগীর বেদনাযুক্ত হদযের আর্তনাদ, শোবার্ডের 

অন্ত্দহের যন্ধ্রণা-ড নিত-কাঁতরো[ভ্ত, আয্মীয-স্বজন-বিরহিত বাত্তির 

হুদযের শুন্য ভাব, সকলই ভথস্কর | 

«এই সংসারে যে জাঁনে “আমার কেহ নাই', তাহার কি শোচনীয় 

অব%11 এই বিস্তীর্ণ বিশ্বত্রক্ষ [গু অনন্ত জনত্রোত; উপরে অনস্ত 

ভাঁকাঁশ অনন্ত নক্ষত্রে পরিপুর্ণ ঃ অনন্ত সম; রহিযাছে | এই পৃথিবীতে 
বিচরণ করিব, অথচ দেখিব চাঁরি দিক শুন্য, তামীর কেছই নাই »_ 

আমাকে আঁমাঁর বলিয| নিকটে ড়া এমন কেছই নাই। যখন রোগ, 

শোঁক, হুঃখ, যন্ত্রণা মর্মাহত হই! ছট্ ফট করিব, তঁধনও দেখিব 
আমাকে আমার বলে এমন কেহুই নাঁই। যখন ঘাতক রজ্জ ধারণ 
করে, পদতল হইতে অবলম্বন কাঁষঠ সরিষা! যাঁ, অন্তিমের ভীম ভুকম্পে 
এই নিস্তীর্ণ পরথিবাও যখন সেইবপ আমার পদতল হইতে নরিঘ! 



নব প্রবন্থ। নখ 

যাইচ্ব, আমি নিধতির বধ্য কাঁ্ঠে অমিশ্চধ অবস্থাঁধ ভুলিতে খাঁকিব ঃ 
দেহ হুইভে প্রীণবাধ় ৃহিগ্র্ত ছঈবে, পরযাত্থাঁ, অনন্তে বিলীনা হুইয়! 
যাইবে ; তখনও কেছ আমার পাশে দ্লীডাইবে মা, আমার জন্য এক 
বিন্দু অঞ্জম্পীত করিবে না| আজি এই অন্ধকার রজনীর গা অন্ধ- 
কারে আমার ভবিষ্যৎ অস্কিত মেখিততছ্ছি, সেই ভীষণ হইতে, ভীবর্থ- 
ত্র চিত্র আমার আঁধার ছদষও আঁধার করিতেছে / যাঁয়িনীত 

প্রথমার্ধে নৈশ-নিসর্গের যে তুষমমোছিনী কান্তি নিরীক্ষণ করিতে” 
ছিলাম, ষে চিত্র এখন কোথাঁধ? যৌরনের সুদুরবর্তী দাদকতার 
ময় এ চিত্রের উপযুক্ত: ছিলি, এক্ষণের প্রক্কতির এই সংসার মূর্তি 
আমার বর্তমান অবস্থার উপধযোগী | কিন্তু আর ভাবিৰ ন/, আঁক 

চিত্তাঁব মন অবসন্্ করিব না| এ দেখ অন্ধকার দূর হুইততেছে। উষার 
প্লীতল সমীরণ আমার ঘর্দা্ত কপোঁল স্পর্শ করিতেছে, রজনী এঁভাত 
হইল। এক দিন আমারও এই ছুঃখ-রজন্দী প্রভাত হইবে, এই 

সীমাবদ্ধ সংসারে না হইলেও পরকালে বালার্কের রক্তিম কিরণ!” 
পেক্ষ! উজ্জ্বল, জ্যোভির্দর্য, 'দিব্যজ্ঞান পরমপুক্র সনার্শনে সুদীর্ঘ 
জীবনের সকল ক্রেশ নিবারণ করিব /--আঁমার জীবনের অভিপ্রায় 

জীবনান্তে সফল হইবে | এ দেশ আমার মাতৃতুমি, নিন্দা! কন্ধিকে 

লক্কোচ হয়, নিন্দাঁও করিব না| কিন্তু হুদযের গুড়তম ক্মংশ কইতে 
বলিতিছি, নিতান্ত অসঙ্থা যন্ত্রণাষ এঁকাঁখ করিতেছি, তাঁরততুমি ওখজ 
পুণ্য ভুমি নাই! সহত্র সমুদ্র বিধৌত হইয়া পুনরাঁধ কি কউ, 
সকল আত্ম! একত্র হইয়া সেই ভুখরবি দশ্লি ফরিব| আমাক 
পরযারাযা পূর্বপুকষগণ, £ছাধার সম্তানগশ অরুলে একত্র হইয় 
সেই ক্বপনদৃষী বিনির্দাল সুখ প্রাণ্ড হুইব | 

চঙ 



চিভোর নগরী । 
যখন যে দেশে জাঁভীষ অস্তিত্বের বিকাশ তখন সে দেশে বীর ও 

বীরত্বের পুজা, এই নিয়ম চিরগ্রসিদ্ধ | কা্ভবীর্যা, পরশুরাম, রাম, 
লক্ষমণ, দশাঁনন, ভীয়া, দ্রোণ, অর্জুন, সেকেন্দরসাহ, সিসষ্টি,স্, সেমি- 
রামিস্, সিজর্, হাঁলিবল্. নেপেলিষন্, ওফেলিংটন, মাঁবূল্বরো, 
ওয়াসিংটন্, রিয়েন্জী প্রভৃতি বীরগণের নাঁম চিরদিন বীরগণ কর্তৃক 
সম্মানের স্ছিত উচ্চারিত হইতেছে | সে দিন কশিযা ও তুরক্ক এই 
ছই দেশ মধ্য যে ভীম সমর়ানল প্রত্থলিত হুইযাছিল, তাছাতে তুরক্কের 

সেনাঁনীয়ক ওস্মান্ পাশ! পরাজিত হুইযাঁও কশিষাঁষ শক্র স্থানে যে 
সন্মান লাভ করিযাছেন, অনেক সম্রাটের ভাগ্যে তাহ! ঘটে ন1) বীর- 
ধর্মতরিয় মহাত্মা! কর্ণেল্ উড $ এসিযাঁটিক রিসার্সেস্ নামক পুস্তকের সুবিজঞ 
লেখকগণ এবং অনেক মিরপেক্ষ ইংরেজ ভ্রমণকারী সহ্ৃদঘতাঁর সহিত 
রাজপুতড-চরিত্র দেখিযাঁছিলেন, এবং 'রাজপুতদিগের বিবরণ সঙ্বলন 
করিযাছিলেন, তাছাঁতেই আমর! অন্যান স্থানের ইতিরত অপেক্ষা 

রাজস্থানের ইতি উত্তমাবন্থায প্রাপ্ত হইযাছি। দেই মূল্যবান এতি- 
ছাঁসিক সতে 'র সহিত রাজপুতনাঁবাসী ছুই চারিজন শিক্ষিত লোকমুখে 
শ্রুত কিংবদত্তী ও ইদানীং তাঁহাদের পুর্বপুকষের কীর্তিকলাপ সন্বন্ধে 
তাঁহাদের যে বিশ্বাস আছে, ভাহা ভুলন! করিষা! নিন্গে মিবার রাজোর 

রাজধানী চিভোঁর নগরীর অতি সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিলাম | 
আমাদের জাতীয় বিকাশ নাই, আমরা বীরের মৃূল্যও জানি ল! ) বীরের 
বীরত্ব বীরে যেকপ বর্ণন করিয়াছেন, ভাহাই এস্ছলে সঙ্কুলিত হুইল | 

নৃপক্ুল-তিলক অযৌধ্যাধিপতি মঙ্বারাঁজ রাঁমচজ্ঞের পুজ্ত্র লব, 
চিভোর নগরী নির্মাণ করান | প্রথমতঃ এ স্থান নিতান্ত সামান্য অব- 

থা ছিল, ব্যায়াম শিক্ষার্থ যুবকগণ উপস্থিত হইত; ম'ত্র ছুই চাঁরিটী 
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অস্টালিকা ব্যতীত আঁর কিছুই দেখিবার উপযুক্ত ছিল না| কিন্তু যখন 
প্রযুরীবংণীয় বীরগণ এ নগরে বসতি আরভ্ত করেন, তদবধি নগনীর 
গৌরব ও অর্থ প্রকাশ পাঁইতে থাকে। বাপ্ধারাও চিতোরে রাজধানী 
স্থাপন পূর্বক নিদ্ুনদ হইতে তুমধ্যন্থ সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত যবম দেলগীষ 
রাজগণকে পরাভূত ও করদ করেন। কনস্তাস্তিনোৌপলের তদানীস্তন 
সম্রাট তীঁছার সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইতে সাঁহম পান নাই। তিনি 
গরচুর অর্থ এবং আপন হুহ্ছিতা সম্পরদান পুর্ব্বক বাপ্পারাওর স্থিত সন্ধি 

সংস্থাপন করেন । 

ভাছার তিরোঁভাবের পর ড্রাহার বংশীষ ধোঁমান নরপতি “অতিশয় 

পরাক্রান্ত হুইবা উঠিলেন। তাঁহাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক সুতরাং হুর্বাল 
জানে ইরান তুরাঁন প্রভৃতি দেশের যবন-রাঁজগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ 

করিলেন। কিন্তু ভীছান্দের আশ! সফল হুইল ন1) মিংহশিংশ যেমন 

শগৃ্শীধ্যে উপস্থিত হুইবামাত্র মৃগ সকল ত্রস্ত পলাধন করে, মার্ভণ্ডের 
প্রচ প্রতাঁপে কুব্টিক! যেমন নিম্ে-মধ্যে অন্তর্থিত হয়, খোমান শক্র 
মধ্যে প্রবেশ কর! মাত্র যবন্বগ্ঈণও তেমনই ছন্ত্রওঙ্গ ছইয়! পলায়ন 

করিল। খোঁমান নিবৃত্ত ইইলেন না, চতুর্কিংশ আক্রমণে যবনদেশ 

অধিকার করিলেন | অনন্তর বিখ্যাতনামা খলিফ। ছাকণলরমীদের 
পুত্র খলিফ! সুলতান মছণ্মদ মাঁযুন্ দিখিজয় উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপ- 

স্থিত হইলেন । খোঁমান তীহাকেও পরাজয় এবং দেশ হইতে তাড়িত 

করিলেন। র্যা 

প্রকৃতির অব্যর্থ নিষমে নিষতি-ঠনমির আবর্তন হইল $ চিতে|রের 

সৌভাগ্যশশী। কলা কলায় হাঁস হইতে লাগিল। যবনগণ পশ্চিম 
ভারতবর্ষ, এবং ক্রমে পুর্বে বজছগদেশ পর্যন্ত ও দাক্ষিণাঁত্যের কিয়দংশ 
অধিকার করিল | তখন কেবল রাজপুতম! ম্যাধীন, কেহ ভাঁার 
কেশাগ্রও স্পর্শ করে নাই | কিন্তু যবনগণ বলিয়া রহিল ন! | গোঁল* 
কুণ্ডার মৃর্তিক খনন আরপ্ত করিলে কে হীরক ন! উঠাইয়া দিবত্ত হয়? 



১০৪ চিভৌোব নগরী । 

কক্িচুষ মণি লাভ করিবার জুখোগ পাইলে কোণ নির্বোধ লেই পুষে 
ছাতিরা দেষ? একে উদনাতিনর সম, ধর্দোর উল্যা ভুদ্ধা) তাঁহীতে আঁধার 
তুমি ভীক্ঘতবর্ষে উপধূর্গারি আমাত সইথাছে + ঝুতরাৎ মুললমাদগ 
তখন 'শোিতন্ান প্রন শীর্দলাপেক্ষাড তীঘণতর | তাছায়া বীযদ্ব ও 
পর্ধাগীয় টিতৌর ভাঁডিবে কেন? চিভোরৈশগণ বার বায় তীহা- 

দিগকে পরাতুভ ধরিধা্থিলেন, এখন প্রতিহিংসা শ্রদর্শনের প্রঞ্ছম 
সুধোগ সাডিমা দিবে কেদ? 'খিলিজি বংশীয় আলাউদ্দীন খীন্ভীধ 
চতুর্দশ শতাব্দীর প্রত্যুষ সমযে অগণ্য সৈন্য সমভিধ্যাহীরে চিতোরর 
আবরোধ করিলেন । ? 

। *আ্জনন্তর চিততোরেশ কিপে যুদ্ধ করিখাছিলেন, যবমগণেষ বিশ্বাস 
ঘাতধভায় ভীম লিংহ, ঘৃত্যুজি সিংহ এবং অজীহবিংহ কিবপে প্রাঁণ- 
ত্যাগ করেন, সৌদ্দর্ধ্যসমডি পদ্রিনী সতী কি প্রকারে পাঁবকের প্রদীপ্ত 
পিখাধ আপনার রূপরাশি তন্মীতূত করিযাছিলেন, ডাহা অকর্নেই 
জাত 'আছেগ | পগ্থিনীর সঙ্কিত চিভোরের সৌভাগ্য শশী অন্তমিত 
ছইল + মিরার দীল্পির ফরম রাজ্যে পরিণত হইঘা গেল। 

কিছু দিল গণ স্থইলে মেখান্বকার রজনীতে ছুই একটা নক্ষত্রের 
জ্যাঁঘ মিধারের শুপ্রজ্যোতি পুনরায় প্রকাশ পাইল | ১৩১* ছইডে ১৫২৭ 

হীতীষ 'স্ পর্যন্ত শিবার এবং অগ্যাল/ রাজপুত রাঁজোর পুনরাধ পূর্ব 

পরাক্রমশ গৌরব প্রকাশ করিধাঁর সুবিধ! হইল । শেখ ভূগতি মন্থায়াণ। 
সংগ্রামসিংহ তিন শত রাজাকে করদ করিলেন » ভারতবর্ষীয যুসল- 

মাদগশ তীহায অপ্রতিছতগতি রোধ করিতে পাঁরিল না। মঙ্গাঁরাণ! 
যখন কিরর্দ রাজসাণ সমভিব্যাছাঁরৈ শত্রুর গতি খাঁবিত হইতেন, খন 

ফেছই আর ভীঁহার লন্ৃখীন ইইতে সাহস পীয নাই! তদদী 
শঙ্চিমদেশ ছইতে শক সুতিন ত্র আঁবির্ব। সোগল লাঁআজ্য 

স্পা কার্ডা বাঁবর ্ বদেশে অফার ইইযা। আমৃি পরী দ্ষণর্থ তারত- 
বর্থে উদ্বদ্থিত হইলেন । ' হিজবলক্দী যেন এতদিন দিরাশ্রয় ছিলেন, 
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উীস্ছাকে দেখিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে গন করিলেন । হিলি বিক্রদে জদ্ছি- 
তী্ব ছিলেদ, শত শড নরপতি ধাঁ পদচুষবন করিত, দেই চিতোঁরেশ 
মস্থাননাপ! বংগ্রামবিংহ ফতেপুরশিক্রীতে যাঁবরের নিকট পল্পাডুড ছই- 
জেন! মোগল পিংহাঁষন দীল্লিভে কাপিত হইল | চিতোক্স একবার 

উপ্নন্ভ ছইযাছিল, ফিন্ত এই পতমে আর পুর্ব গৌরবের অহিত 
উঠিতে গারিল ন। | 

. বাকের রাজপুত দ্রাজ্য সম্পূর্ণ করাত করার সাধ্য বা! সামর্থ ছিল 
আা। খশ ভার প্রধান কামনা, সহাঁয়াণাকে পরাস্ত করাতে তাছ৷ 

লাভ ছইযাঁছে সুতরাং দীল্লিরে সমীপবর্তী হুর্বঙ্ম বাজ লকল অধিকার 
কদিয়া! নীরব রছিলেদ | কিন্তু চিতোয্বে এক নুতন শত্রু উপস্থিত 
হুইল| আকাশে যেমন অমঙ্গলের ঘোষণা! স্বধপ ধূমকেতু উদঘ হয, 
ঘোগলের গৌরবাকাঁশ বিপন্ন করার জন্য সেইগপ সেরপাস্ছ ব্জাবিভূতি 

প ভুইিলেন। তাছার তীব্রতেজ, ক্ষিগ্রগতি, তীক্ষবুদ্ধি, অসাধ্য সাধন 
করিতে লীগিল। বঙ্গদেশ হইভে জয করা আরস্ত হয়, নীলিতে উপ- 

স্থিত হুইবাঁধাত্র হুমায়ুন তাহা চরখতলে বাবরের ঘত্বোপার্ছিত্ত দিংছা- 

মন খানি র্বাখিয1! পাঁন্লা দেশে পলায়ন করেন। সরলা দআট 
সইলেন। বিজযের বলবনভী বান তীহাফে পরিভ্যা করিল দ11 

ভিলি অন্যান্য দেশ অধিকার করিলেন এবং পরিশেষে রাজপুত রাজ্যে 

এবেশ পূর্াফ চিতোরাবয়োধের এধাস পাইলেন। ভিনি অনেক ঘত্ব 

বিশ্বীসঘা'তকতা, ছল চক্রান্ত অবলম্বন করিযাঁও চিডোরের হুর্দ অধি- 
কাঁর করিতে পারিলেন দা | পরিশেষে “একমুক্ি ভুট্টার লোভে কি 
র্ডুমি ভাঁরতবর্ধ ছারাইব ?” এই কঘট করা বলিব! রাজছ্থান হইতে 
রস্যাত্ত ছইলেন। চিভোরের আঁবার কঞক দিল বিআম ) কিন্তু সেই 

ঘিশ্রামই শেষ বিশ্রাম 1 

মোগল মুকুটরত্ব আকবরসাহ বীরভুমি গাধিফাঁর করিতে ক্লুতসংষ্পে 

ইইলেন , আযোজনের ত্রুটি হইল না| দীষ্টির সমগ্য সৈম্যবল লঙ্গে 



১০২, চিতোর নগরী। 

লইঘ! রাজস্থানে প্রবেশ করিলেন | তিনি চিডোর নগরী অবারোধ 

করিবামান্র রাঁজ! উদযসিংস্ন ভীকর ন্যাঁয় পলায়ন করিয়া! অরণ্যে আশ্রয় 
লইলেন]) সম্রাটের এই ধারণ! ছিল, রাজ! পলায়ন করিয়াছেন, আর 

জয় লাভে কোন কট হইবে না| কিন্তু সাহার ভ্রম অপ্প দিনেই 
বুঝিতে পারিলেন। সমস্ত দিনের ভাবরোধে ছুর্গের যে অপচয হয়, 
জযমাল রজনীতে তা! সংশোধন করেন| এই ভাবে অনেক দিন 

গেল। যখন ছুর্গের বাছিরে যুদ্ধ হয়, তখন চিতোরের প্রধান সেনা” 

পতি ভীম গরাক্রমে মোঁগলদিগকে নিতান্ত অবসন্ন করিষা উঠান | 
র্গাত্যন্তরে” জয়মালের কৌশল, বাহিরে, পুত্তের পরাক্রম উ্ষই 
ছুর্ধার | সআ্রাট বুঝিলেন, যুদ্ধ এক গ্রণীলীতে ন। হইলে রাজস্থানে 

জয় লাভের আশ! বথা+ সুতরাং পূর্বে ছুর্গাধিকার, পরে একটী যুদ্ধ 
করা স্থির ছুইল। ঘোঁষণ! দিলেন, “যে ব্যক্তি ছুূর্গ প্রবেশের পথ 
করতে পাঁরিবে তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা পাঁরিতোধিক দিবেন” | একজ্ঈ * 
বেক্ুচিস্থানবাঁসী দস আকবরের জন্য মধো প্রবেশ করিযাছিল, 
সামান্য সৈন্যের ন্যায সকলে তাঁছাঁকে বিবেচনা করিত | সে রজনীর 

অন্ধকার সহায় করিষা! ছগ্মবেশে হূর্গ যধ্যে প্রবেশ করিল | সর্ব 
প্রধান সেনঃপতি জয়মাঁল হুর্গের চুর্বলাংশ লবল পর্য্যবেক্ষণ ও সংশ্কার 
করাইতেছিলেন, অস্ত্র শস্ত্র গোল বাঁকদ যথাস্থানে রক্ষা করিতে- 

ছিলেন। মে নম ইয়োরোপীষ গোল! বাঁকদের ব্যবহার এদেশে 
আরন্ত হয় নাই, হুর্গভেদ করার জন্য নিতান্ত অপরুষট প্রপাঁলীর কামান 
ও বাঁক ব্যবস্থার হইত| তাহার উপযুক্ত রক্ষণোপাঁয় ছিল না, সহ- 
জেই সমস্ত বিপক্ষের হন্তগত ছইতে অথবা একবিন্দু অনিল্ফূল্গ 
বাকদে পড়িয়া সর্বনাশ জাঁধন করিতে পাঁরিত। দস্গ্যু সেই অবস্থা 
দেখিল এবং জযমালকে লক্ষ্য করিষা গুলি নিক্ষেপ করিল। তাঁহাঁতে 
ঙষমালের হটাৎ মৃত্যু এবং দুর্গ প্রাচীর ভেদ হইল | 

কেন কেহ এরূপ বলেন যে, আকবরদাহ শ্বহস্তে গুলি নিক্ষেপ 
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করেন | তাহাতে জযমাঁল নিহত ছন | কেন্ছ বলেন, আকবরের প্রেরিত 

চর এই অন্যায় যুদ্ধে বিপক্ষগণের সর্ধনাশ সাধন করে | কিন্তু মিবারের 
অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস এই, এই নৃশংস ব্যাপারে সমা্টের কৌন 
দোষ ছিল না| বরং পুরস্কার প্রার্থা দুর শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার 

প্রতি সাধারণের যে সনদে ছিল তাহাঁও ক্ষালন কয়েন | 

জয়মালের মৃত্যুর পর সম্রাট একটী সন্মুখ যুদ্ধে চিতোরের বীরকুল 
নির্মল করিবেন মনশ্থ করিলেন | তিনি আঁপন সৈন্য ছুই দলে বিভক্ত 
করিয়া জ্যযং এক দলের সৈনাপত্য গ্রহণ পূর্বক এক দিকেঞ্এবং অন্য 

দল প্রধান জেনাপতির আদ্দেশান্্যাষী অন্যদিকে আক্রমণ করার সঙ্কেত 
দেখাইলেন। চিতোঁরে তখন একমাত্র পুত্তই সেনাপতি | জযমালের 

অভাবে ভীহাঁর সাঁছস অনেক হাঁ হইযাঁছিল বটে, কিন্তু উৎসাহ হাঁস 

হয় নাই। একদলের সঙ্গে তাঁহার ভযানক যুদ্ধ আরন্ত হুইল, সা 
” বিপরীত দিক হইতে আক্রমপার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

পুত্তের পরাক্রমে মোগল “সৈন্যগণ " নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইল | 

ডাহা! শীঘ্র সাহাঁষ্য না পাইলে আর স্থির থাকিতে পারে না। হু 
তাঁহাদের পলাধন করিতে ঃ ন1 হষ তখন প্রাঁণ বিসর্ধনে প্রস্তুত হইতে 
হইবে, একথা! ভাহাঁরা বুবিতে পাঁরিল| পুত্বের জননী 'অর্থারোহণে 

রঙ্গভূমি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন | তিনি আপন তনযের দেবোপম 
পরাক্রম সন্দর্শনে প্রীতিপ্প্রফুম্ধ নযনে অনীর্ঝাদ ও উৎসাহ বাঁকা 
যোগ করিতে লাগিলেন | যখন শুনিলেন সা আঁসিতেছেন, 

ছুই সৈন্য মিলিত হইলে আঁর রক্ষা! থাকিবে না, চিতোঁয়ের পতন 
নিশ্ুয় ঃ তখন বেগে অর্থচালন! করিলেন। গৃছে শিষা, দেখিলেন 

একটা পুকযূ সৈন্যও নাই, তাঁহার সহিত ন্মদেশ রক্ষার্থ রঙ্গ ভূমিতে 

উপস্থিত হয এমন একজন তৃত্যও নাই | তখন ভগ্রহদযে আপন 
তনয়! কর্ণবতী এবং পুণ্ত্রধধূ কমল! দেবীর সুকোমল অঙ্গে বর্দ চর্ম 
গরিধান করাইলেন | তাঁহার! পুতজমনী কর্দ্দদেবীর আঁদেশ মতে 
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অন্তর শাস্ত্রে লুসজ্জিভ ছইয। অন্থীরোছণ করিলেন | কর্দাদেৰী পাবা 
প্রতিষা। তিনি অশ্র-সর্ধস্য বঙ্গঘছিলার ন্যাঘ বিপদে বিত্বল হই- 

তেন না, বিপদের জমধ 'ভীহার সাহস শভগুণ বৃদ্ধি পাইভ। ছার 
প্রতাৎপন্মতিত্ব জনেক পুকবাপেক্ষা প্রশংসনীয় ছিল। কর্মদেবী 

প্রথম দিতেই অবস্থা বুঝিতে পাঁরিলেন | তিনি বাধ পার্খে কনা! 
এবং দক্ষিণ পাঁঞ্ছে পুত্রবধূফে লইযা এক সন্থীর্ঘ গিরিবন্ছে দর্ডাষমান 
হুইলেন। সত্ত্রাট সৈন্য অমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইযা 
দেঘিলেনং তিনটী স্ত্রীলোক স্তাহাঁর পথাবরোধেন প্রযাঁস পহ্যাছে। 
'কিঞিৎ হাদিলেন, কিন্তু ভীছাঁদের যে কি ভীম পরাক্রম প্রকাশ 

গহিবে, তিনি তাহ ন্বপ্পেও ভাবিলেন না| এক দিকে সম্রাটের অবুত্ত 
সৈশা, অম্য দিকে তিনটি অবলা, কি অসমযুদ্ধ | তথাপি ললনাব্রষ 
টলিলেন না, রণপযোধ্বির ভীষণ আবর্ভ সন্দর্শনেও তীহাদের হৃদষে 
তীতির উদ্রেক হুইল না মস্ত দিম অতিবাহিত হইল | ছুই প্রহর * 
অতীত হইলে যুদ্ধ আরপ্ত হষ, সন্ধ্যা'পর্যাস্ত চলিল তখনও ললনাত্রষ 

যুবিতে লাগিলেন। পর্বতের বক্স এবং ছুই চারিটা বক্ষলতিকায় 
রাঁজপুতাজনাত্রযকে রক্ষা! করিতে লাগিল | 

পুত্তমহ্োদয়া কর্ণবতীর বযল যোঁডশবর্ম মাত্র | তিনি অবিবাহিতা । 

কমল! দেবীর বহঃস্রম অফীদশ, পুত্বের পঞ্চবিংশ বৎসর । অস্পদিন 

থয পুত্ত বিবাঁছ করিয়াছিলেন । বালিকা ঘখন প্রথম সংসারে প্রবেশ 
করে, নবপরিণযের প্রণষ-মদিরা় বিহ্বলা থাকে, প্রণক়-নছিভু'ত সংসার 
একবার তাঁকাইয়াও দেখে না, শ্রীতিপরদুক্প-হবদযে সংসারস্আতে 

সুখে অন্ধ চালিহ। দেষ, কমল! দেবীর এধন্দ দেই সম্য, জীবনের €দই 
পুর্ণিষারজনী। কিন্তু ছাঁঘ! এই সময়ে এই অব্া। দেশ বথ্যে ভীষণ 
জমরানল প্রস্থলিত। পূর্ণিমার রজনীতে সেঘান্ধকার | 

কর্ধ্ত্বী বাঁলিক! হইলেও রাজিপুডহ্ক্থিত, যুদ্ধ করিতে পাঁরিতেন | 

কমলাঁদেরী নবীন। কিন্ত বীরান। | কর্দদেৰী বদ্ধ! হইলেও বীরপ্রল- 
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বিনী? কেহই মৃত্যুকে ভষ করলেন না| কমলাদেবী শুনিলেন, 
প্রাণকান্ত বিপন্ন | তখন তাহার বুমগুমমাঁলা মলে ইল না, ্বর্ণাভরণ 

মনে আসিল ন1, জীবনের মূলা বা আঁশ! একবার 'ভাঁবিযা দেখিলেন 
না, মৃত্যুকালে শার্দ লী যেমন শিকাঁরীকে বগ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা 

করে, সেইরূপ মুঝিতে লাগিলেন । কিন্তু নিষতি কর্াদেবী অপেক্ষা 

কঠিনহ্বদযা, বাঁলিকা বলিষ1 কাঁহাকেও উপেক্ষা! করে না, হদযের 
কোমলতা অথবা শরীর-মার্দব কাহারও বচিবাঁর হেতু ন্য। দেখিতে 

দেখিতে কর্ণবতী ভুশাধিনী হইুলেন। পাঁধাঁণহদযা ননী “মে দৃশ্য 
দেখিযাঁও দেখিলেন ন|, তনযাঁকে উঠাইতেও প্রযাঁন পাইলেন ন!। 
যে সমযে তনযাঁকে রক্ষা করিতে চেফ। করিবেন সেই সময মধ্যে 

বিপক্ষগণ বর্ম অতিক্রম করিতে পারিবে । তাহা হইলে মাতৃছুমি 
গিবাধী রাজা, রাজধানী চিতোঁর নগরী, স্ব(ধীন্তাঁ, সুখ, পুত্তের জীবন 

সকলই বিপন্ন হয, রাজস্থান যবনের চরপতলে গড্ডাইয! পডে £ এই 

ভযে প্রক্কতির অবার্থ নিষম মাতৃণ্নেহ এস্থলে বার্থ হইল। কর্ণবতী 

আর্তম্বরে বলিলেন, “ম! ৷ চলিলাম !” ভনন”র হাসতে তস্ত্র চলিতেছে, 

দে অশ্ব তাঁডিত হইতেছে, মুখে বলিলেন, “ভপ নাই তঞসর হও, 
আমিও আজিতেছি।” 

একটা আ্বলৎ-কন্দুক কমলাদেবীর বাঁম হুন্ত বিদার্ণ করিল । আঁ্চর্ধ্য 
ধৈর্য্য, ধনা সহিষ্চুত1, এক পাও টলিন না। তিনি স্থিরভাঁবে যুদ্ধ 

করিতে লাগলেন | আকবরসাহ লজ্ঞাঁষ অবনত বদন , কিন্তু সৈলা- 

দিগ্নকে, বার বার সতর্ক করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি জীবিভীবস্থাষ 

ললমাত্রযকে বন্দী করিতে পারিবে তাগ্ছাকে সহত্র নুবর্ণ পা(রতোধিক 

দিবেন। কিন্তু রণ উন্মত্ত, সে নিষেধ মাঁনিল না| কর্দাদেবী এবং 
তাহার পুশুবধূ উভধে সভূতলে শষন করিলেন | 

পুত্ব সাটের সৈন্যদিগকে পরাভুত করিষা ঠিক দেই লমযে সেই 

স্থানে আমিষ! উপস্থিত হইলেন | যাহার ছত্তে তাহার জলনা ও সহ- 

১৪ 
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ধর্দিণ নিহত হইযাছিলেন, নিমেষ মধ্যে তাঁর মস্তক দেহ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইল। যুহূর্তও তিষ্ঠিলেন না। এক হস্তে বৃদ্ধা জননী এবং 

অন্য ছস্তে কমলাদেবীকে উঠাইফ1 লই! গৃহাঁভিযুখে গ্রমন করিলেন 1 

একবার আর্ হৃদঘে পূর্ণ নযনে প্রণযিনীর দিকে তাঁকাইলেন | কমলা- 
দেবী একবার প্রাঁণকান্তের মুখ শন করিলেন, এবং বলিলেন “এখন 
বিদাষ |” পুত্তের হৃদঘ বর্ম সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু সেই কথাঁটিতে বিদীর্ঘ 

হুইঘা গেল | অনন্তর দেখিতে দেগতে কমলাঁদেবীর জীবন দেহ হইতে 
অন্তহিতশ্ছইল। কর্মদেবী বলিলেন “বাছা! ! আমি পাষাঁণ প্রতিম!। 

আমার মাঁধ। মমতা নাই, আমি আপন তনয়! ও পুত্রবধূকে হত্যা করি- 
- লাঁম, কিন্ত দেশের উপকার হইল না ! তুমি যাও। দেশের উপর বিপদ, 

এখন আপনার শোক ছুঃখ প্রকাশের সময নয |” বলিতে বলিতে ভতনয 

নমক্ষে তিনিও প্রীণত্যাগ করিলেন । তীহাদের দে চিতোরের ক্জাধ 

নতা স্ু্য্যও অন্তমিত হইল। পৃত্ত যদি আর এক ঘণ্টা পুর্বে গিরিবর্ঘে 
উপস্থিত হইতে পাঁরিতেন, তাঁহার সঙ্গে যদি অপ্প সংখ্যক সৈন্যও 
থাকিত, তথাপিও এদশ! ঘাঁটত না, হয়ত রাঁজপুতনার ইতিহাস ভিন্ন 

মূর্তি ধারণ করিতে পাঁরিত| কিন্তু সে দৈব ঘটন| কে খণ্ডন করিবে? 

এখন আর সংসার-বন্ধন রহ্থিল ন1| পুত্ত নির্ভীক হদষে শক্র মধ্যে 

প্রবেশ কারলেন। ক্ষত্রিষ মৃত্যুকে ভয করে ন1, তাহারা স্বাধীনতার 

জন্য ব্স্ত। সকলে একত্র হুইযা মোগল নৈন্য মধ্যে তুমুল হত্যাকাণ্ড 

তরস্ত করিল | শত্র মিত্র ভেদ রহিল ন11 সভৃষ্ঃ তরবারি লোলজিহ্ব, 
শোণিত রসাস্থাদনে লালাধিত £ শক্র হউক, মিত্র হউক, যে সম্মুখে 

আমিল অমনি তাঁহাকেই হত্য। করিতে লাগিল। সেই নৃশৎস হত্যা- 

কাণ্ডে পুত্ুও ভূশায়৷ হইলেন। রাজপুত আর অবশিষ্ট রহিল না! 
চন্দ্রের ক্ষীণালোকে আঁকবরলাহ দেখিলেন তাঁহার পতাঁক। অক্ষত 

রহ্িঘাছ্থে। তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাঁদ দিয়া জযের চিহ্ন হ্রূপ আঁপন 
পতাক! চিত্বোরের দুর্গোপরি উত্তোলন করিলেন | 
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পুত্তের প্রার্থনানুসাঁরে তাঁহার মৃতদেহ তীহার পত্র যৃতদেছের 
মহিত একত্রে এক চিতাঁয স্থাপন কর! হইযাঁছিল | মুমূর্ু বীরের এই 

শেষ প্রার্থনা! সগ্ত্াট পুর্ণ করিঘাঁছিলেন। প্রন্ুলিত ছুভাশন মধ্য 

দপ্পতীর অঙ্গে অঙ্গ সংলগ্ন হইল, কিন্তু তাহাঁও কেহ ভানিলেন না। 

জীবনসহ পার্থিব স্বখ চলিযা গিযাঁছিল। নিমেষ যধ্যে সত্তরাটের হিন্দু 

সৈনাগণ তাঁহীদিগকে প্রচণ্ড হুতাঁশনে তত্ীদুত করিল। কর্দদেবী 
এবং বর্ণৰতীও সেইবপ পৃথিবীর শেষ সৎকাঁর লাভ করিলেন। 

সন্রাট্, দেখিলেন গৃহে গৃহে অমি অ্বলিতেছে, রাজপুত স্ীলনাগণ 

আপন জন্তানদিগকে তাগ্রে সেই অগ্নি মধো নিক্ষেপ করিষ! দলে দলে 

সেই তনলে আপনারাও ভম্ম হইতেছে । আর সম্থা করিতে পারি- 

লেন না, বস্ত্র দ্বারা নযন আবরিত করিলেন। যাঙাদের পদভরে 

গ্মক্ষিনা কল্পিত হইত, আঁজি সেই বারুণাণের বাঁসগৃহ তাছাদের পরি- 
বারের শ্বশাঁন। অত্্াট, সেই শোচুনাষ দৃশ; সনদর্শনে ব্যথিত ছুদধে 
বলিলেন; “হাঁষ ! তাঁমি আমারু অধিকাংশ সৈন্য বিনাশ করিষ1 যে জষ 

ক্রয করিলাম, তাহাতে তামার কি লাভ হুইল? "দেশ শ্বশান, প্রজা 

আরণ্য জন্তু! যদি তাঁমি ললনাত্রয এবং জমাল ও পুতকে জীবিতা- 

বস্থাৰ রাখিতে পারিতাঁন, তবে যশোঁলাভ হইত, সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক 

হৃদযে শান্তি লাভ করিতে পাঁরিতাঁম | কিন্তু তৎপরিবর্তে দেশ জম- 

শুন্য করিযাছি, তন্ভুভাপের মুর্দ,র-দাঁছে আঁমার অবশিষ্ট জীবন গত 

হইবে |” 
সম্রাট আপন জীবনীতে রাঁজপুত-চরিত্র অতি বিশদ"পে অস্কিত 

করিযাঁছিলেন। তিনি ষে প্রকৃত বীর ছিলেন, ভীহাঁর হৃদযও যে 

ভাদৃশ প্রশস্তণছিল, সেই রাঁজপুত-গ্রশংসা! পাঁঠ করিলে তাহ! সম্পূর্ণ 

ছদযজম হয । তিনি যত্বের স্থিত চিতোরের ছুর্গ সমীপে এবং স্থানে 
স্থান রাজপুত ললনাত্রয এবং পুত্তব ও জমমালের মূর্তি সংস্থাপন পুর্জাক 

আপন মহত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিযাছিলেন। 



১০৮ চিতোব নগরী। 

অনস্তর উদযপুর মিবার রাজ্যের রাজধানী হয | রাঁণা উদফসিহহ 
অরণ্য মধ্যে এ নগর নির্নাণ করেন। রাজধানী স্থানান্তরে নীত হইল 

বটে, কিন্ত দুর্ভাগা পরিত্যাগ করিল না| + মহ্থারাণা উদষনিংছ ও প্রতাপ 

লিং সআট আঁকবরের নিকট পরাজিত হন | তদনস্তর সম্রাট পাঁজে- 

স্থান আক্রমণ আরত্ত করিযাছিলেন, আট আরংজীৰ স্ূর্যযবংশীয রাঁভ- 

দিগকে নানা প্রকীরে লাঞ্ুনা গিষা যৎপরোনাস্তি অপমানিত কাঁর- 

লেন। কেবল মস্থারাঁণ রাঁজনিংহ আঁপন স্বাধ নতা ও গৌরব রক্ষ 

করিযাছিষ্টলন, তাহার পর মিশরের রী ক্রমে অন্তমিত হুয। শেষে 

মিবার ব্রিটিশ রাজ্যের অনুগ্রস্থপ্রেক্ষী | এই শোঁচনীয নিষষ অথব! 
অপ্পদিন হুইল ব্রিটিশ রাঁওজ্ুষ উপলক্ষে যে সকল কষটজনক ঘটন। 

আমাদের নঘনসমক্ষে লবের বংশধরগরণের অদৃষ্টে ঘটিযাছে ভা! 

আলোঁচন। করিষা প্রযোঁজন নাই, ইতিহাস মীত্রেই মে কথ! স্পমটাঞ্ঞবে 

বলিষ! দিবে ' / 
আঁমরা এস্থলে রাজপুত।দগের আ্মবিগ্রছাদি সম্বন্ধে কিছুই বলিব 

ন।) ফিবপে চিতোর রাঁজপুতনার অন না নগরী হইতে শ্রেষ্ঠ পদবী 

প্রীপ্ত হয) তাহাঁও আমাদের বর্ণন কর। উদ্দেশ্য নক্ছে। বিদেশীষ ইতি 
হালে চিতো?রর যে সম্বন্ধ, তৎ্সন্বন্ধে কএকটি কথ! লিপিবদ্ধ করিলাঁন | 

উদার প্রকৃতি ইতিহাস প্রণেতা মাত্ব! কর্ণেল, টড্, রাজস্থানের ইতি- 
ছাঁসে প্রীঘ কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। তিনি নিজেও একজন রগব 
কুশল ব্যক্তি ছিলেন, বীরের বারত্ব দলিখিতে লিখিতে আপনি মোহিত 

হুইযাঁছেন | তিনি রাঁজপুতদিগের যে চিত্র প্রদান করিযাঁছেন, তাহার 

সহিত বর্তমাঁন রাঁজপুতদিগের তুলন? করিতে হুদ দুঃখে বিদীর্ঘ হুয- 

তিনি কাই লাছেবেব না অপ্প কথাঁষ রাজপুত সিপ্পাছীচত্িত্র বর্ণন 

করেন নাই। কাই সাহেব তাহার মিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে কএকটী 

কথায সিপাহী দিগের চিত্র প্রদান করিযাঁছেন| কর্ণেল রাঁজপুতদিগের 

সৈনিক কার্য হইতে, প্রত্যেক বিষ হইতে চরিত্র চিত্রিত, করিতে প্রধাঁস 
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পাইযাছেন | তীহার চিত্রের যে স্থানে বর্ণ গ্রযে গ করিতে হইবে তাঁছা 

যথাঁষে।গ্যরূপে প্রযুক্ত হুইযাঁছে! 

কর্ণেল, টড.মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়! গিষ1ছেন, রাঁজপুতন।র প্রতি 

পল্লী মারাঁথন, প্রতিবত্ধে“থারণপলি। রাজস্থান প্রতিগ্ছে লিওনিদস, 

ছিল। তিনি রাজস্থানের ইতিহাস যথাতথ সঙ্কলন করিষ| ইংলগ্ডে- 

ম্বরকে উপহার দেন এবং এই বলিষ! অনুরোণ করেন, যে পৃথিবীতে 
মদি কোঁন জাতি স্বাধীনতার উপযুক্ত ছঘঃ তবে নে জাতি রাঁপুত, 
যদি কেহ স্বাধীনতার মূলা জানে, তবে দে রাঁজস্থাঁনবাঁসী * অত এব 

রাজপুতদিগ্নকে স্বাধীন করিষ| দেও হউক কিন্তু তাঁঘাঁদের দুর্ভাগ্য 

রাজ! সেই সহৃদঘ ম্হ।আ্রার অনুরোঁপ শুনিলেন ন।। 

এখন একবার সেই রাঁজস্থানে পরিভ্রমণ কর, মেষশাঁবক যেনন তৃণা- 

»ক্ফারনে এবং নির্ঝরণীর জল পানে সুধী ও শাত্তভাঁবে বিচরণ করে, রাঁত- 
পুতদিগের সেই অবস্থা!» অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী । গৃহে গৃহে শান্তি 

বিচরণ করে , নির্জাত প্রদেখ হ জলাশযে কুত্তিক৷ যেমন একটীর সহিত 
অন্যটা সংলগ্ন হুইযা থাঁকে, স্থানতাগ করে না; রাঁজপুতদিগের সেই 

অবস্থা | শান্তির সুকোমল অঙ্কে রাঁজপুতগণ সুখে নিদ্রা] যাইিবে। চিতোঁর 

নগী অরণাপুর্ণ, উদযপুর হতগ্রী, রাঁজপুতন] নিষ্জা্ব। যদ্দি আজি 

কেছ রাঁজপুতনার বৃত্বান্ত সঙ্কলন করিতে বসেন, টড সাঁছ্ছেবের ইতি- 

হাসের এতিপৃষ্ঠা উপন্যাস জ্ঞানে রি উপেক্ষা! করিবেন সন্দেহ নাই। 

ভিক্ষাবৃত্তি । 
ভারতবর্ষ হৃদযের জন্য চির প্রসিদ্ধ ঃ অন্য কিছু থাকুক, আর মা 

থাঁকুক ভারতবাঁসিগণের হৃদ আছে। তাহাদিগকে দরিদ্র বল, মূর্থ 

বল, হতভাগ্য বল, সকলই সহ্থ হইবে ১ কিন্তু তাহাদিগকে হৃদমবিন্ীন 
বঅ ক₹ভজ্ঞ বলিওরনা 1 দঘা, মমত|, ও কুতজ্ঞত। তাঁদের সম্বল, 



১১৩ চিতোব নগরী । 

স্ব/থোহ্সর্গ শান্্-বিহিত সর্ধ প্রধ।ন ধর্ম | যে পাঁশ্চাতা লেখক “জরত- 
বর্ধীঘ ভাষা কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করিবার উপযুক্ষ শব্দ মাই, সুতরাং 

ভাঁরতবাপিগণ অক্তদ্ঞ।” এই দপ লিখিনাঁছেন, তীঁহাঁর ন্যাষ আস্ত আর 

দ্বিতাঁষ নাই। যে দেশে ব্রাহ্ষণগণ সমস্ত জীবন জ্ঞানোপাঁমর্দীনে এবং 

আনোব উপকাঁর মাপনে বায করিতেন, আপনারা ভিক্ষান্্ে জীবনধারণ 

পূর্বক পরেব না মস্তিষ্ক বিলৌডনে অবহিত থাঁকিতেন ১ গখাশ্রান্ধা- 

দিতে পিগুদাঁন করিতে ছইলে প্রথমতঃ বিমাঁতার পিগুদান, তদনভ্তর 

আপন জন্ঈনার এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের পিত। মাতা জঁত| বন্ধু, 

অথব! অন্য কেহ নাঁই, ত!হাদেরও উদ্ধারাঁথ শাস্তোক্ত ক্রিযাঁর আ্বন্ু- 

নে হিন্দুগণ সর্বদাই অবহিত আঁছেন , যে দেশে জনক জননী এবং 

দেব দেবাতে প্রভেদ নাই, প্রত দিন প্রতি মুহূর্তে নেব! ও অর্চনা 

লাভ করেন, যতকাঁল পিত1 মাত জাঁবিত থাঁকিবেন, অন্তাঁনঞাণ * 

আজ্ঞাকাঁরী ভূতা, জর্কাদ! তাহাদের সন্তোষ সাধনে এবং জুখে রাখিতে 
মনোযোগী।, আনার তাহাদের পরলোক হুইলে সন্তানগণ কইটব্রত 

অবলম্বন করে, পরলোৌকগত জনক জননার উদ্দেশো দান, ব্রান্ধণাঁদি 

ভোজন করান এবং শ্রান্ধাদি অতিশঘ পবিব্রভাঁখে সম্পাদিত হয। যে 
দেশে পরমোপকারাী গখাদি পশুর প্রতি ক্তজ্ঞত!র চিহ্ুস্বরূপ দেবোপম 

ভক্তি, পরের জনা প্রাণ বিসঙ্জঘঁনে ঘে দেশ চিরবিখ/ত, সেই দেশের 

অধিবাঁসিদ্দিগকে অক্টতজ্ঞ অথব] গ্রে মমতাঁবিহান বলা নিতান্ত স্লদশী 
এবং অন্তঃসারখ্ছি নর কাধ্য সন্দেহ নাই। 

ভিক্ষাদান হিন্দুগণের হৃদযশ্টীলতার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত । অতিথি- 
শুকাঁর এবং এবানবর্তী পরিবারে অবশ্থিতি, দযামমত1 এবং সহিঞু" 

তার উত্রুষ্ট উদাহরণ । ইংলগু প্রন্থৃতি পশ্চিম দেশীষ জীতি সকল 

স্বতন্ত্র অবস্থানে এবং নিঃসম্পকীযৎৎ আচরণে আপনাকেও পরথ€ 

করেন ; কিন্তু এদেশীঘগণ একান্নবস্থায বসতি করাঁতে পরও তাহাদের 

আপন হইঘা উঠে। 
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হিন্দুদিগের ন্যায অস্থিংসা ও পরোঁপবারত্রত অন্য জাঁতীষ 
লোঁকের দেখা যাঁধ না। ব্রাক্ষণগণ প্রাণীগ্ণের রক্ষার্থ অন্থান শত অন্ন 

প্রতোকে প্রতিদিন আঙ্ারের সময পরিত্যাগ করেন, প্রীণ বাস্ুর 

উদ্দেশা জীবগণের আহ্ারার্থ কিঞিৎ যথানিষমে মৃত্তিকা রাঁখিহা! 

দেন। কেছ কোন বস্ত প্রার্থনা করিলে তীহাদের তাহা! পুর্ণ করিতে 

চেষ্টা কর! প্রণান কর্তব্য জানেন । 
মু্ডিমিত ভিক্ষাদান হিন্দুদিগের নিভাবর্্ন। যে বে কেন দ্বারে 

আসিষা ভিক্ষার্থী ন! হউক, নিজের আঁহারোপযুক্ত তণ্ুল থাকুক 
আর না থাঁকুক, তাঁছাঁকে বিমুখ কব! হুইবে না| দবিদ্রদেশ, মুর্টি- 
তগুল সাদারণ দাঁন। কিন্তু এই দান নিতান্ত দরিদ্র গৃহস্ছেরও প্রাত্য- 
হিক কার্ধ্য। ছারে বারে এক এক যু্টিতগুল ভিক্ষা করিলে দশ 

*ছাঞ্র যাইতে হুষ সভা, তাহাতে ভিক্ষুকের কিছু অনুবিধ। জ্ঞাঁন হুইতে 
পারে। কিন্তু এইরূপ মু্টিমিত ভিক্ষা! শত বাক্তিকে দিতে হইলেও, 

একে একে দিতে হয; একত্র গুযোঁজন হব না, এজন্য দাতা কোনও 

কষ্ট বোধ করে না| এইবপ ভিক্ষাদান ধর্লোর উপদেশ, সুতরাং 
অবশ্য প্রতিপালনীয! ভারতবর্ষে মুসলমাঁনদিগের মধ্যেও এই 

নিষমটি প্রবর্তিত হইযাঁছে | এই উপাষে দীন, দারিদ্র, অনাথ ব্যক্কি- 
গণ কোন ব্যক্তিবিশেষের মুখপ্রেক্ষী বা গলগ্রহথ না হইবাঁও অনাধানে 

প্রতিপাঁলিত হইতে পারে। এতদ্যাতীত ধনীদিগের অভিথিশালা 

আছে। কোন ক্ষুধার্ত বাক্তি সামান্য গৃহন্থের দ্বারে উপস্থিত হইলেও 

প্রাঁষ সর্বত্রই আহাধ্য বস্ত প্রাপ্ত হন, হুতাঁশ হুইয! ফিরিয়া যাঁষ ন|। 

এই নিষম তন্য দেশে নাই। সমৃদ্ধিশীলী নগরী, অথবা সামান্য 

পল্লী যেখানে ঘাঁও “ছোঁটেলে খাদ্য প্রস্তুত আছে, পয়দা দেও, 
আহার কর;” অন্য দেশে এই সাথাঁরণ লিষম। 

ভাঁরতবর্ধের লোকে কথাষ কথাধ নাঁটকাঁভিনয জাঁনে ন11 তাহার! 

কাঁছারও দুঃখের কথা শুনিলে দীর্ঘ নিশ্বীস পরিত্যাগ পূর্বক 'উপাবন্থীন 



১১২ তিক্ষারত্তি |, 

বাক্তি' বলে না, অথবা কমাল দ্বারা নষন আঁবরণ পুর্ধক নীরব থাঁকে 

ন|। হাদযে যাঁছ। বোন করে শারপরিক পরিশ্রমেই হউক, অথবা অর্থ 

দানেই হউক, তাহা কাঁধে পরিণত করে। এজন্য তাহার! প্রশংসা 

চাঁধ না, এ ভাছ!দের নিত্যকর্মা। 

একটা শব্দ লই! দেখ, দেশে দেশে কত প্রভেদ ! যখন আঁ্ছার্যা- 

বস্তু যোটন! করা কঠিন হয, অনা দেশে তাহা “অভাঁব' দুর 

অথব৷ “ছুর্ঘূলা' শব্দে একাশ পা, কিন্তু আমাদের দেশে তাহাকে 

“দুর্ভিক্ষ কছে। আমরা কিছু পাই তাঁর না পাই আঁহারাভাবে যদি 
বা্বারও মৃতু) হয তাঁহাও বিপদ বলিৰ না, তাঁহাঁতে জাতীয অনিফও 

জ্ঞান করি না। কিন্তু যদ ভিক্ষুককে ভিক্ষাঁদান করতে না পারি 

যদি প্রার্থীর প্রীর্থন। পর্ণ করিতে আমাদের সাধ্য না হুয, সেইটি জাতি 

সাধারণের বিপদ, সেইটি প্রক্নত কট । আমর! সেই কষ্ট ছূর্ভিক্ষ শাঁবে ' 
ব্যাখা। করি| দরিজ্রের ছুঃখ বিনোচন, নিরন্রকে অন্নদান, এদেশীষ- 
দিশ্ের জীবনের সাঁর ধর্না, তাহার বাঁঘাত হইলেই মনে যাঁর পর নাই 

ক্রেশ অনুভব হ্য। 
কিন্তু কল গুণেই দোষ আছে, সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধা সর্ধ- 

ত্রই দেখিতে পাঁওষা যাঁষ| অধিক সোহাগ ও প্রশ্রয পাইলে সন্তান 
যেমন নিতান্ত অসার ও অকর্ম্মণ্য হঘ, দুঃখের বিষয এই যে, আঁমাদিগের 

সমীজ ভিক্ষানৃত্তির তধিক প্রশ্রয় দিযা অনেক গুলি লেককে সেইৰপ 

অপদার্থ ও অকর্্মণ্য করিয] তুলিল। যে সনাতন না'তিস্মত্র অবলম্কম 

প্ববক আমাদের জ্ঞানবাঁন পূর্ব পুক্তষগণ এই উতর ।নগনটি প্রবন্তিত 
করিষাঁছিলেন, অপবাৰস্থারে তাঁছা এখন সমাজের নিতান্ত অমিষটজনক 

হইয| উঠিযাঁছে। নিপ্ন লিখিত বিষয কএকটী পর্যালোন! করিলে 
একথা বিলক্ষণ হাদযল্গম হইবে | 

প্রথমতঃ বৈর/গী ও বৈরাঁগিনীদিগের বিষয একবার ভাবিয়! দেখ। 

পূর্বের ন্যায় দর্তী, যোগী, সন্ন্যাসীদিগের পবিত্র দর্লীচরণ যখন হ্রাস 
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, হুইল, সন্নযাসাগণ শেষাত্রমেও “নিকেতন, প্রাপ্তির প্রয়াস পাঁইল এবং 

সক্নাসিনীগণ তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল, তখন এদেশে 

চৈতনাদেবের আবির্ভাব মহাঁজ্ঞানী, প্রমধার্দ্িক চৈতন্যদেব দেখি*- 
লেন, সংসারে ধন্নমচর্যয! হয না, গৃহী সংসারের মাযাসোহে সর্বদা পাঁপ- 
কার্ষো নিরত থাকে, অতএব ধার্ট্িকের বৈরাগ্য এযোজন| ভিন গ্বষৎ 

বুস্বাগ্য অবলম্বন করিলেন, অনেক ধার্মিক লোঁক তাহার অনুবস্তঁ 

হুইল। বাঁহার! গৃ্ে বাদ করিতেন না, অর্থের দাঁস হইয়া! সংসারের 
পরিচর্যা! ভাল বাঁসিতেন না, কেবল ধর্দোর জন্য ধর্্মাহুশীলন করিতেন, 
তীহাঁদের পবিত্র নাঁম বৈরাগী ছিল | বীহারা বির উপাঁসক তাছাদিগের 

মধ্যে এই বৈরাগীর সংখ্যা অধিক হুইল, শুতবাং বৈরাগী ও বৈষ্ণব শব্দ 
মিলিত হুইফা চলিল। তখন বৈয়াঁগী বলিলে পরম পবিত্র ধর্দের ভাঁব 

আঁমাদের মনোঁষধ্যে উদয হুইত। কিন্তু কাঁললীল! আঁঞ্চ্্য, সমযের 
গাতিখবিচিত্র ৷ এক্ষণে ভিক্ষীর্থীর “ভেক' (কল্পিত বেশ ।) যে কালিয! ও 

কুকর্ম নুকাঁিত রাখে তাহা মনে হুইলে ব্বণার উদ্রেক হয | ধর্দোর 
পবিত্র নামের আবরণে বৈবাগী সকল যে জমস্ত কুকার্ধ্য সাধন করে, 

তাহা ভাঁবিতে গ্নেলে ইচ্ছা হুষ, যত শীত্র ভিক্ষাদাঁন-পদ্ধাতি উঠিষা যাঁষ 

ততই উত্তম| যেষ্যক্তি নিতান্ত অলস, অনেক দিন সময ব্রথা নষ্ট 

করিয়াছে, অর্থাভাবে পরিণয হুইল না, সুতরাঁৎ সংসারে প্রবেশ করাও 

ঘটিল না, সেই বৈরাশী হইল +-"বিরাগ ধর্মের জন্য লছে, স্ত্রীলাভার্থ ! 
এদেশে হিদ্দুদিগের মধ্য বিধবাঁবিবাঁছ প্রচলিত নাই, বিপ্নব! ইচ্ছামত 

স্বামী লাভ করিতে পারে না, সামান্যা বিধবা রমশীগণ কাজেই সংসারে 
বৈরাগিনী হয, এবং এক পা সরিষা! খিষ! ভর্ভূলাভের সহজ উপাঁ 

বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করে৷ এক শ্রেণীতে বাঁলবিধবার সংখ্যা অধিক, 

'অন্য দিকে দাঁরগ্র যুবকগণ বিবাহ করিতে পাঁরে ন1| সুতরাং প্রকৃতির 
অভাব প্রকীরান্তরে পুরণ করিতে বৈরাগী একং বৈরাগিনীর আবির্ভাব | 

এই সমস্ত বৈরাগী এবং বৈরাগিনীগণ ঘে সকল ভযঙ্কয় লোমহর্যণ পপ 

১৫ 



১১৪ ভিক্ষারৃভি। 

কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করে, তাঁহা অনেকে ভাঁত আঁছেন| যদি প্রতি , 
সহজে একজন বৃদ্ধ বৈরাগী বাবদ্ধা বৈরাগিনী সৎপথে থাকে তাহাই 
অধিক গৃছে থাকাঁর সময যে অধীনত! ও লোঁকভষ ছিল, বৈরািনী 
ছইলে তাহা আর থাকে ন|। তখন অম্পূর্ণ শ্থাধীনত! ) ভ্রীকঞ্ের 

প্রমোদগৃহ জীরন্দাবন যেমন তমালতালী বনশোভিত ললিত-লবঙ্গলতা! 

পরিৰ্ূত রমনীষ নিকুপ্ীবন, মাধবী বকুলাদি কুনুমগন্ধে চারিদিক আমা 

দিত+ বৈরাগিনীদিগের “আশ্রম” অর্থাৎ “আখ ডা?ও তাহারই অনু 
ধারণ মুত্র। এইফপ ক্লেশজনক স্থানে, সেতার, এশ্রার, তানপুর! 

প্রভৃতি লই! বৈরাগী ও বৈরাগিনীগণ সময অতিকফ্টে ধাঁপন করেন! 
ভিক্ষান্নে সীহাদের জীবন, সুখ কোথা! হইতে আমিবে? কেহ ফেছ 

উপ্পা অতৃতি ধর্ম্গাঁনে দিন যাঁপন করেন, তাহাতে মাসিক যে কিছু 
আয হয, ভদ্দারা! অতি কে ধর্্মাচরণ করিতে পারেন! বাঁরু লোকের 
বিচিন্ত মহিমা, অপূর্বব কচি! তাহারা এ সকল শ্রবণ করিযা! মুর্ধা হন, 
বৈরাগিনীদিগকে যুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করেন। যদি কেহ সেই “রুষ 

কথার” প্রতিদান ব! মূল্য স্ববপ সাধারণ নিষমে তগু,ল প্রদান করিতে 

চাছেন, বৈরাগিনী “ঠাকুর়াণি” অমনি বাধিনীর ন্যাষ গর্জিযা উঠেন | 
এই সকল পৰিত্র! তপস্থিনী ও পরমপবিত্র ত প্দিগের ইতিহাসের 
এতি পৃষ্ঠা অনেক নিগৃঢ ধর্্মতত্ব রহিযাঁছে, বালকের পাঁঠ্যপুত্তকে 

তাহ! সন্নিবেশ কর! যায় না| নীতি ও ভদ্রতার অনুরোধে আমর। 

তাহা লিখিত্বে অসমর্থ | কিন্তু ধর্মের ভাঁগ করিযা যে দুর্কত্ুগণ ঈদৃশ 
কুকর্নে প্রশ্রয পাঁষ, তঙ্ঞন্য হিল সমাজের লঞ্জিত হওযা উচিত মছাঁ- 

জানী পরম থার্টি পূর্বপুকষদিগের সাধু নিষমী ছুর্ব্যবহারে ,নহট হয 
দেখিয়। সকলের তাহা রক্ষার পক্ষে যত্ব করা কর্তব্য | যে পথ নিরাশ্রয়ের 
অবলম্বম ছিল, পাঁপ পিশাঁচ অলসপ্রকূতি নরাধমগণ তাঁহার পবিত্রতা! 
নাশ পূর্বক সমাজের যে অমি সংঘটন করিতেছে তাহ! নিবারণ 
করিতে অবহ্থিত হওযা সকলেরই বিধেঘ। 



নব প্রবন্ধ । ১১৫ 

মুদলমানাদগের মধ্ো বিধবা বিব।হ প্রচলিত আছে, সুতরাং নবীন! 

ললনা'খণের তাদৃশ “বিরাগ” জন্মে না। ফকির যত দেখ। যায়, মুলল- 

মানদিগের মধ্যে ভিক্ষার্থিনী তাঁহার শতাংশের একাংশও নছে। 
এক্ষণে আর ব্রাহ্মণগণ পূর্ববৎ শান্রনিরত নেন; তাহারা সংলারী 

অপেক্ষাও সংসারী সমাজের যে মহহুঙ্গেশ্য সাধন পুর্বাক এত দিন 
ভিক্ষ। লাভের অধিকারা ছিলেন, এখন তাহাদের মে অধিকার লোঁপ 

হুইযাছে | ক্রিযাঁকাগুবিহীন অথচ যজ্ঞন্ঘ্রধারী, নামে মাত্র আদ্ষণ দ্বার! 

এখন আর নমাজের উপকার হয না!» মহ্বিগণের পবিত্র সময চলিয়! 

গিধাছে। এখন আর ত্রান্ধণের মন্ত্রণা মতে রাজকার্য্য নির্বাহ অথব! 
নীতিশাস্ত্র রচিত হয় ন|? বাছার! ভিক্ষার্থী তাহার! অধিকাংশ নিষর্্দা, 

অলস এবং ঘূর্ধ। ব্রান্ষণদ্দিগকে দান করিলে জনাঁজ পুর্বে উপকৃত 
হইত, মেই ক₹তজ্ঞত। দেখানের সমঘ চলিষ| গিযাঁছে। 

” অন্যান্য শ্রেনীর লোকমধ্যেও এখন ভিক্ষারতি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাঁই- 
নেছে। সমাজ কপ্পতরূ, কাহাকেও নিষেধ করে না! সুতরাং সুস্থ- 

কাঁধ, সবল শরীর গৃহীগণও এখন ভিক্ষার্থী। শত বছসর পূর্বে “ভিক্ষাঁয় 

মানের হ্রাস হয়' এইবপ একটা ধারণা ছিল, সুতরাং তখন যত তিক্ষুক 
ভিক্ষান্নে জীবন ধাঁরণ করিত, এক্ষণে তাহাদের সহত্র গু অধিক 

লোকে ভিক্ষাব্যবসাঁষী হুইযাছে। সত্য সত্যই ভিক্ষা! এমন ব্যবসায়! 

ভিক্ষালব্ধ তল বিক্রষ পূর্বক বৈরাগী প্রভৃতি বিলাসবস্ত ক্রয় করে! 

সধুক্রমে যেমন কর্দিষ্ঠ মক্ষিক! ব্যতীত অনেক স্থুলকায় নিঙ্র্দা! মক্ষিকা 
থকে, আমাদের সমাজে ভিক্ষুক সন্প্রদায়ও তন্রপ। একেত লোক 

সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়াছে যে, দেশের আয় এবং উৎপন্ন বস্তু 

দ্বারা কুলন হয় ন|, সুতরাং দেশ দরিপ্রে| প্রক্কীতি উচ্চস্বরে বলিতে- 

ছেন, লোকসংখ্যা হাঁস হুউক| তাহাতে আবার এদেশীয় লোকের 
সহত্র একারে বসিয়া! থাঁকিবার জুযোথ আছে। একজনে উপার্জন 

করিবে, দশ জন তাহার পোষ্য» নে উপার্ঘনেও আবার কুট, ওফ, 



১১৩ ভিক্ষাবৃত্তি । 

পুরোহিত প্রভৃতির ভাগ আঁছে। ধর্দ-নি্দিষট ক্রিয়াকলাঁপেও অনে- 

কাঁংশ বায় হ্যা ভিশ্ষুকদিগের অন্ন যোটাইতে হইবে | এদেশে 
এই বত্রিশ কোঁটি লোক-মধ্যে অনুমান ছুই কোটি তিক্ষা ব্যবলাধী, বিশ 
কোটি অলস অকন্দণ্, অবশিষ্ট দশ কোঁট লোকে উপার্জন করে, 
এই দশ কোঁটি লৌকের উপার্জনের উপর বত্রিশ কোটির জীবন | 
' কি বাণিজ্য প্রভৃতি যে কার্যে যাহার সুবিধা বোধ হয, গ্রতোনুক 

ব্যক্তি চেফটী করিলে গডে বাঁৎসরিক এক এত টাক! অনাধাদে উপা- 
গর্টম করিতে পারে | এই হিসাঁবে জাতীষ সম্পত্তি মাত্র ভিক্ষুকগণ 

দ্বার বর দুই শত কোটি এবং অকন্া! অলন ও ভিক্ষুকগ্ণণ কর্তৃক 
হুই সহত্র দুই শত কোটি টাক! বৃদ্ধি পাইতে পারিত। করণ কর্নাক্ষম 
প্রভৃর্তির সংখ্যা ছুই কোট বিবেচনা করিলেও ছুই সহস্র কোটি টাক! 
অনায়াসেই সমাজের আধ হইত ১ এই টাক! যখন আঘ হয ন|, ৰরং 

আনেক লোক বিষ! খায় বলিষা দ্বিগুণ ক্ষতি | 

এই বিষধ গুলির সঙ্গে সঙ্গে*একবার বঙ্গদেশের আঁষ অবস্থা 

ভাবিঘা দেখ বাঙ্গালি শ্রমজীবী এখং ব্যবসাঁষজীবীদিগের মধো 
অভিমানের অত্ন্ত বদ্ধি দেখ! যাঁষ | বাঙ্গালি বাঙ্গালির জন্য কার্য 
কর! অপন্বাঁন জ্ঞান করে! এজন্য অভাব পূরণে অন্ন পীচ লক্ষ 

হিন্দুস্থানী লোক এ দেশে আসিয়াছে, হূর্ভিক্ষি প্রপীড়িত বঙ্গদেশকে 

এই অতিরিক্ত পচ লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে হুয। তাঁহার! 
অন্যন্দ পীঁচ কোটি টাকা উল্লিখিত হিসাবে বঙ্গদেশ হইতে দেশে লহই্যা 

খায়? স্থৃতরাং ছুর্ভিক্ষের অন্যান্য কারণের সহিত আলদ্য অভিমাঁ 
এবং ভিক্ষা্ত্তি অতি প্রধাঁন কারণ হুইয1 উঠে। 

- জষাজের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা! করিলে একথা! স্পর্ উপ- 

লব্ধি হইবে যে, আমরা অবিকাঁহশ ছলে ভিক্ষ! দানে যে পুণ্য সঞ্চয় 
রি, অলল অকর্নণ্য এবং জুকর্দাস্বিত লৌকদিগ্সের 'অলনতা ও 

ভিক্ষ। তত্তির প্রশ্রষ দিয়া তদপেক্ষ! অধিক পাঁপে পাঁতকী হই, সংশষ 
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মাই যাঁছার| প্রকৃত বৈরাগী, যথার্থ উদাসীন, ভাঁরতবাঁসীর হল 
'তাহীদের জন্য সর্বদ! উন্মুক্ত থাঁকুক। যাহার! অন্ধ, পঙ্গু, বাঁ অন্য 
কোন কারণে জীবিক। উপার্জনে অসমর্থ, ভাঁরতবালীর দয, জাহ্ছবীর 
'আঁতের ন্যাষ সহত্রধারাষ তাহাদের প্রতি বর্ষিত হউক | কিন্তু যাঁহার। 
অনর্থক কেবল আলস্যের অনুরোধে বা ধর্মের আবরণে কুকর্ম সাঁধানার্থ 

অ্ীদপোপরিস্থ উপপাঁদপের ন্যায় বসিয! অমাজের কফ্টোপাঙ্দিত 
অর্থ শোষণ করে, তাছাঁদিগকে কর্ম ক্ষেত্রে ফেলিষ1! দিতে যত্ব করা 
সকলেরই কর্তব্য | পাপের প্রশ্রষে তাহাদিগকে মুর্টিমিত ভিক্ষারদীনও 
মহাপাপ । 

মমাপ্ত। 



পরিশিষ্ট । 
সে তপি 

ভীম্মদেব। 

থার্ম্ম্লি-_থেগগিলি এবং গ্রীনদেশের মধ্যবর্তাঁ প্রসিদ্ধ গিরি- 

বর্ম শ্রী: পৃঃ ৪৮০ অন্দে পাঁরন স্রাট জারেক্সিদ্ অগণ্য সৈন্য লইযা 
গ্রীসদেশ জঘ করণীর্থ এই স্থানে উপস্থিত হইলে, স্পার্টানগরীর রাজ! 
লিওনিদাস, মাত্র তিন শত সৈন্য সহকারে তাহার গতিরোধে প্রধাঁস 

পান। তীহার চে! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মফল হষ| দিবাঁবসাঁন সময়ে 
একজন গ্রীনদেশীয লোক বিশ্বাসঘাতকতার কাঁধ্য করিল, বিপক্ষ- 

গণকে গুপ্ত আঁর একটী পথ দেখাইযা দিল। লিওনিদাস এই কথ! 
শুনিতে পাইলেন । চিনি ইচ্ছা করিলে পলাঁযন পূর্বক আপনার এবং 
সৈন্যগণের প্রাণ রক্ষ। করিতে পারিতেন। কিন্তু স্পার্টাবাসিগণ 

স্বভাবে ক্ষত্রিষ, তাহার! পলাধনে ঘ্বণ৷ করিত । মৃত্যু নিশ্চষ জাঁনিয়াও 
কেহ প্লান করিল না| সন্ধ্যার সময পারম্য-সৈন্য তাছাদিগকে 

সম্মুখ ও পশ্টাৎ ছুইদিক হইতে আক্রমণ করিলে লিওনিদান ও 
তাহার সঙ্গীষগণ সহুশ্র সহত্র বিপক্ষ রিনাঁশ পুর্র্বক তাঁহাদের মৃতদেহো- 
পরি চিরনিদ্রাষ নিদ্রিত ছইলেন। মাত্র একজন লোক প্রভ)গত 

হইয। স্বদেশীষগণকে এই ছূর্টনীর সংবাদ দিযাছিল। কিন্তু তাঁহার 
পলাঁধনে সকলে ক্রু্ব হইব! তাঁহাকে নির্বাসিত করিল। '. 

উত্তরকালে থার্নপলিত লিওনিদাঁন এবং তাহার জঙ্গীষ বীরগণের 
প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল 

স্পলাপশা টেস্ট কী গজল 



নব প্রবন্ধ । ১১৯ 

ভারতে ভাশা । 

তান্তেলস _-গ্রীসদেশীষগণের দেবৌপাঁখ্যানে বর্ণিত আছে, 
তান্তেলস্ আবিবাঁমাইনরের অন্তর্মত ক্রিজিযার অধিপতি ছিলেন 
তিনি দেবগণের সহিত আগার ব্যবহার করিতেন | একদ! ভিনি দেব- 

স্থীণের বুদ্ধি পরীক্ষা! করিবার জন্য তাহাদিগকে আপন আলষে নিমন্ত্রণ 

করিষ! তীহাঁদের আহারের জন্য আপন পুশ্রকে কাটিযা দেন | দেব- 
গণ নরমাংস ভক্ষণ করিতেন না| এক জনে ভ্রেম বশতঃ তান্তেলসের 

পুলের স্বদ্ধদেশ খাইধা ফেহুলন | অনন্তর প্রকৃত ঘটন! জ্ঞাত হুইয 

তাহার! হস্তীদন্ত দ্বারা স্বদ্ধদেশ নির্মাণ করিযা তাহাকে পুনজ্জবিত 
করিলেন, এবং ভাঁন্তেলসকে তীহাঁয় এই নিষঠর তা ও বঞ্চনাঁর জন্য 
এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, সে জলপুর্ণ সরোঁবরে বাঁস করিবে, 
[পপাঁসায তাহার কণ্ঠ শুষ্ক রহিবে, কিন্তু জলপাঁন করিতে প্রযাঁস 

পাইলে জল দূরে সরিষ। যাইনে, তাহার পিপাঁদ। কখনও প্রশমিত 
হইবে ন]। ১০ 

প্যান্দোবা । ইপিমিথিয়স্-_হিন্দু দেব দেবীগণ অসুর বিনা- 
শীর্থ যেবপ তিল তিল সৌন্দর্য প্রত্যেকে প্রদ্দান পূর্বক তিলোত্বমার 

হন্টি কয়েন, গ্রীসের দেবগণও প্যান্দোরাঁকে সেইকপ সকল সৌন্দর্যে 

বিভূবিত করিযাঁছিলেন। প্রমিথিষস্নামক একজন মন্ুধা আপনার 

অসাধারণ ক্ষমতা বলে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যাঁষ বিখ্যাত হুইযা একজন 
মনুষা কজন করেন, এবং দেবা এখিনীর সাহায্যে হী অনল অপহরণ 
পূর্বক তদ্বার! এ মনুষ্যের দেহে জীবন সঞ্চার করান | জুপিটর দেব 

তদপেক্ষা উত্ক্লউভর আদর্শ প্রদর্শন জন্য মৃত্তিকা দ্বারা প্যান্দৌরাকে 
শ্থজন করিতে উপদেশ দেন। দেবগণ নান গুণে বিছুষিত করিলে 
ভূপিটর প্রতিহিংসা! লইতে উৎসুক হইযা তাঁহাকে প্রমিথিযসের নিকট 

পাঠান | প্রমিথিষস্ জাঁনবান ছিলেন, তিনি বাহিক সৌন্দর্য্যে মোছ্ছিত 



১২০ পরিশিঃ। 

হইলেন না| তাঁহার অজ্ঞান ভ্রাতা ইপিমিথিযদ্ তাহাঁকে বিবাহ 
করিল। প্যাদ্দোর! একটী বাক্স সঙ্গে লই গিধাছিল, তাহার স্বামী 
সেই বাঁ্সটী যৌতুক স্ববপ প্রাপ্ত হইল । অনন্তর বাক্স উন্মুক্ত করাতে 
'তাছ! হইতে রোগ, শোঁক, স্বালা, যন্ত্রণা, সংসারের সর্বপ্রকার ছুঃখ 
বাঙ্থির হুইয! ইপিমিখিয়সকে জডাইয| ধরিল | কেরল আঁশী বাঁক্স 
হইতে বাছিরে আসিল ন|| ইপিমিখিযস মহাঁডুঃখী এবং বিরুদ্ধ কল 
বর হইলেন, কিন্তু আশ! তাহার জীবনের অবলম্বন রছিল। 

এই রূপ্ক দ্বারা গ্রীক কবি দেখাইযাঁছেন, অদূরদর্শাঁ কর্তৃক রোগ 
শোঁক, পাঁপ, ছুঃখ সমস্ত সংসারে আহত হয, জ্ঞানীর মিকট আঁদিভে 

পারে না| ললনাগণ যে অনর্থের মূল তাহাও দর্শিত হইযা্ছে | প্রমি- 
ঘিষস্ সমস্ত মানবজাতির জান জম্টি, ইপিধিযম অজ্ঞান সমষ্টি, 
প্যান্দোর। মানবী সমডি। 

হুঃখ জমুদ্রে ভাদমান হইলেও মালবজীবনে আশাই যে প্রধান ' 
অবলম্বন, প্রীক কবি তাঁহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিযাঁছেন | এই বিষয়টী 
লক্ষ্য করিঘা প্যান্দোরার দৃষ্টান্তের উল্লেখ 'হইযাঁছে। 

কেসিভিলেনস্-_বীফের জন্মের অর্ধা শতা্দী পুর্বে রোমের 

সেনাপতি জুলিষস সিজর যখন ত্রিটন রাজ্য ভ্য করিতে গিযাঁছিলেন, 

তখন কোিভিলেনস্ ইংলণ্ডের পূর্বভাঁগে রাজত্ব কারতেন। তিনি 

নামে মাত্র রাজ! ছিলেন, তাহার এন্বরধ্য বা পরাক্রম কিছুই ছিল না। 
তাহার প্রজাগণ নিতান্ত অসত্য ছিল, তৰকোটরে বাঁম এবং শরীর 

চিত্রিত করিত । রাজ প্রীমাঁদ পর্ণকুটার ছ্থিল। তিমি বোঁম-সেনাপতির 
এম্বরয, পষ্টগৃছের সৌন্দর্য এবং বছুমূল্য পরিচ্ছদ প্রভৃতি সন্দর্শন ঝুঁরিষা 

আর্তন্বরে বলিষাঁছিলেন, “তোমাদের এত আঁছে তোমরা কি এই পর্ণ- 
কুটীরের লোভ সহবরণ কন্রিতে পাঁর না?” সিজর আর্র হইলেন এবং 

কেসিভিলেনস্কৈ তাহার স্বীয় রাজো পুনঃ স্থাপন পূর্বক প্রহথাম 

করিলেন | 



লব প্রবন্থ। ১২১ 

বার্ক, __ এদ্ মন্দ বার্ক,.১৭২৮ শ্রী: অন্দে ইংলগড জন্ম গ্রহণ করেন । 

তিনি -রাঁজনীতি বিশারদ, বিচক্ষণ লেখক এবং মহাঁধাগী ছিলেন। 
বন্তৃতাষ উন্দ'পন1 এত 'অধিক ছিল যে, অনেকের বিশ্বাস এই যে, সীহা্স 
ন্যাঁ বাঁগী ইংলণ্ডে আর জন্মগ্রহণ করে নাই | ওষযাঁরেন হেক্টিংসের 
বিচার সম্ষে তাহার বিকদ্ধে যে সমস্ত বক্তৃতা করেন, আমেরিফাঁর 

স্বাীনতা, আর্কটের নবাবের খণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ *অসাধাঁরণ 

বাঁগ্সিতাঁর পরিচষ দেন, তাহা! অতিশষ প্রসিদ্ধ । ফল্স$ সেরিডেন্ গ্রে 

প্রভৃতি বাগ্িগণ তাহার শিষ্য 1 

পিট-_-উধিলিযমূ, পিট্' আরল্ অব চেথাম্ ১৭০৮ শ্রী: অবধে 
ইংলণে অন্ব গ্র্ছণ করেন | ক্রমে উন্নতি লাঁভ করিয! দেশের প্রধান 
রাঁজমন্ত্রীব পদে অভিষিষ্ত হন | তিনি জ্ঞানী এবং একজন প্রধান বা 

ঞ্ছল্রে। আমেরিকার স্বাধীনতা সম্বন্ধে সপ্তুতি বর্য বসের সময যে 

বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁহা যেমন ফুঁললিত, সাঁরগর্ভ, তেমনই অভি- 
জ্ঞতাপুর্ণ ছিল। বক্তৃতা সময়ে, ছঠাঁৎ মৃদ্ছিত হইয| পতিত স্ছন, এবং 
সেই দ্িবমই মাঁনবলীল| সংবরণ কয়েন (১৭৭৮ খ্রীঃ অন্দে )। 

তাছার পুত্র উিলিষম্ পিট, ও অতি অপ্প বযনে রাঁজমন্ত্রী পদে 
উন্নত হুন। ১৭৫৯ জনে তীহার জন্ম ১৭৮৩ সনে তিনি ইংলগের 

রাজমন্ত্রী। বযমে অপরিপকক হইলেও জ্ঞানে রদ্ধ, এবং বর্ভৃতাঁম বাগ্মী 

ছিলেন। উহার জ্ঞানের প্রথন পরিচয নেপোঁলিষনের বিকদ্ধে অন্জ্র- 

ধারণে স্বদেশীধগণকে উৎলাঁহ প্রদার্ন। তাহার পিতাঁও এ মত প্রকাশ 
এবং দকলকে উৎসাহিত ও আশ্বস্ত করিতেন। পুত্র সর্ধদ! অন্য 

সকলের মতের বিকদ্ধে জেদ করিষ| ইংলগুকে অস্ত্র ধারণ করান | ফল 
কাহারও অবিদিত নাই | ক্রান্সের স্থিত বাঁণিজা বিষয়ে সন্ধি, ভারত- 
বর্ষের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইত্ডিযাঁবিল প্রভৃতি তীঘার কীর্তিত্তপ্ত। ১৮৬ খুঃ 

অব্দেতিনি কালগ্রামে পতিত ক্ছন | 
নিসিবো রোমীয বাগ্িগণ দুডামণি, ইতালীস্থ আপর্শনমে, শ্রী 

১৬ 



১২২ গরিশিষ্ঠ। 

গুং ১৬ অন্দে জন্ম গ্রহণ করেন! ইমি ওকালতী ও খিচারকার্ধে/ 
বিশেষ যশোঁলাভান্তে রাঁঞ্জনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ ঘন এবং সী্তর ও 
পম্পের বিবাঁদে পম্পের পক্ষ থাকেন। এন্তনি ভীহাঁকে তী: পুঃ ৪৩ 
অন্দে হত্যা করেন। 

ডিমস্থিনিস._গ্রীণদেশীষ পণ্ডিত, এবং প্রাচীনকাঁলের সর্থ 
প্রধান বাী। বর; পু: ৩৮১ অব এথেক্সা_ নগরীতে জন্ম গ্রহণ 
করেন। প্রথমতঃ ইনি স্পন্ট উচ্চারণ করিতে পাঁরিতেন মা, যুখভক্গী 
বিকৃত এবং স্বর নীরস ছিল | এই সমস্ত দোষ দুরীকরণ জন্য লোকা- 
লয় ছইঙে দুরবর্তী স্থানে কূপ খনন করি! সেখানে বভৃতা অভ্যাস 
করিতেন। মুখভক্সী সংশোধনার্থ দর্পণের সমক্ষে বন্তৃতা দিতেম। 
স্কদ্ধের অযথা উন্নত ওযা নিবারণ করিতে একখানি শাণিত তরবারি 
ছন্ধের অব্যবহিত উপরে রাঁখিতেন ৷ মাঁসিডনের রাঁজ। ফিলিপ্ এবং 

ভাহার পুল্র সেকেন্দর সাহ গ্রীশের স্বাধীনতা অপশ্ছরণ করিবার সময 

স্াহীদের বিকদ্ধে ডিমস্থিনিস্ যে সমস্ত বন্কৃতা করেন ভাহ! ভূলোঁক 
বিখ্যাভ। পরিশেষে স্বাধীনতা রহিল না, শক্রহত্তে পতিত হওয়া 

অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেষঃ জ্ঞানে তিনি শী পুঃ ৩২২ অন্দে বিষপান পূর্বক 
এাঁণভ্যাগ করেন। 

কি এবং কেন। 

মিউটন্-সসর আইজীক্ নিউটন ১৬৪২ শ্রী: অন্ধে ইংলগের 
অন্তর্গত উলস্থোপে জন্মগ্রহণ করেন! বিজ্ঞান শাস্ত্রে তার প্রা 
বুৎপত্তি ছিল! তিনি গণিতের অনেক সত্য উষ্ঠাবন করেন। 

সার ন্যায় পরিপন্ধ লোক এবং সাঁধুশীল মনুষ্য ইংলণ্ডে আর জগ্মা- 
গ্র্ছণ করিষাছে কি না লন্দেছ। মাধ্যাকর্ষণের সত্যটি ভিনি পৃথিবীর 
মধ্ো না হইলেও ইযোরোপের মধ্যে সর্ব প্রথমে উল্ভাঁবন করিযাছি- 
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" লেন] এবং অন্যের অজ্ঞাত প্রীরতিক বিজ্ঞানের কঠিন ত্র সমস্ত 

মীমাংসা করিঘ! বিলক্ষণ বিখ্যাত হুইযাছিলেন | মনোবিজ্ঞানেও তাহার 
বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ১৭২৭ শ্রীঃ অন্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। 

আর্কিমিদিস-প্রাচীন কালের সর্বপ্রধান পাঁশ্ত্য গণিভবিদ্ 
পন্ডিভ। যখন রৌম লাআজ্যর সেনাপতি মার্শেলস্ খর পৃঃ ২১২ অন্ধে 
সীধিরাকিযুজ্ নগরী আক্রমণ করেন, তখন উল্লিখিত বিজ্ঞান বিশীরদূ 
আর্কিমিদিস্ নগরার ছুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নানা 

বূপযক্ আবিষ্কার করিষ! বিপক্ষগরণের অবরোধ চেষ্টা! বার্থ করেন | 

কাচ দ্বারা একপ যল্ধ্ম আবিষ্কার করিষ! ছিলেন যে, বিপক্ষগণের অর্ণৰ- 

তরীর সমস্মত্রে তাহ! স্থাপন করিলে তাহ! হুইতে অগ্নি বছর হইঘা 
জাহাঁজ ভল্ম করিষা ফেলিত। একদ| তিনি একটি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা 

»উপপুষ্ন করিতে ছিলেন, তীহার বাহুজ্ঞান ছিল না । ইতিমধ্যে রৌমীষ- 
গণ দুর্মভেদ করিয়! দুর্গ মধো প্রবেশ ও হত্যা কবিতে লাগিল। এক 
জন সামান্য সৈন্য জযোম্বত্ত হইয! চীৎুকাঁর পুর্ব তীঁহার গৃহ প্রবেশ 
করিল এবং শাণিত তরবাঁর তীছার মন্তকোপরি উত্তোলন করিয। বার্থ 

উদ্ধত হইল | তিনি বলিলেন “অপেক্ষা কর, আমি এটি প্রমাণ করিয! 
লই |” মূর্থ তাহা বুিল না, ভীহাঁর মস্তক তত্ক্ষণীৎ দেছ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিল । আর্কিমিদিসের বাঁটী এবং তাঁহার জীবন রক্ষার্থ রোম 

সেনাপতি পর্বসাধারণের প্রতি ঘোঁষণ! প্রচার করিযা ছিলেন। ধুর্থ 
চিনিতে না পারিষা জগতের এই মহুন্ অনিষ্ট সাধন করিল । 

রাজ! ছাইনোর মুকুট আশ্চর্য প্রণালীতে ওজন করাতে আর্কিষি- 
দিম বিলক্ষণ যশম্থী হন | তিনি বলিতেন আঁমাঁর যন্ধু স্থাপনের উপ- 
যুক্ত স্কান 7১৪, আমি সমস্ত পৃথিবী আন্দোলিত করিব । বীহাঁরা বিজ্ঞা- 
নের ক্ষমত। জালেন তীহা'র! এ কথা অসস্তব বোঁধ করিবেন না! 

হেলেনের রূপানলে ভম্মীভূত ইত্যাদি! হেক্টর-_ 
বর্তমান সময়ের তিন সহশ্র বৎসর পূর্বে ব্মামিযামাইনরের অন্তর্গত ট্ষ 
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নগরী এশ্বধ্য এবং পরাক্রমে বড বিখ্যাঁত হইয! উঠে। প্রীযাম্ এ মঠারীর 
রাজ! ছিলেন | ভীহাঁর একশত পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছে্টর অতি 
প্রধাঁন বীর ছিলেন | একদা! প্রাযামের কনিষ্ঠ পুল্র পেরিসের নিকট 

ভুনো মিনর্ক। এবং তিনস্দেবী উপস্থিত হুই্যা কে অধিক সুন্দরী ? 

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন । জুনোকে সুন্দরী বলিলে এব, মিনর্ষাকে 

বলিলে বিষ্থা! এবং ভিনস্দেবীকে বলিলে পৃথিবীর মধ্যে সর্কাপেক্ষী 
সুন্দরী স্ত্রীলাত হয বালক পেরিস্ এই শেষোক্ত বর সর্বোহকট 

জ্ঞানে ভিনস্ দেবীকে অধিক সুন্দরী বলিলেন। তদবধি জুনে! এবং 

মিমর্কা ভীহাঁর সর্বনাশ সাধনে, আর তিনস্ আঁপন এভিজ্ঞ! পালনে 
কুতসন্কপ্প হইলেন 

টেয়ের রাজপরিবারের একটি কম্যাকে গ্রীশের দেব-দেব জুর্সিটর 
অপহরণ করিযাছিলেন , তীহার অনুসন্ধানার্ঘ পেরিস্ গ্রীশে প্রেরিত, 
হন তিদিস্পার্টা নগরীর রাজা মেনিলসের গৃহে অভিথি শ্বকপে 
উপস্থিত হুইয! ভীহার অনুপস্থিতি স্থযোগে তাহার পত্ী ছেলেন্কে 

অপহরণ করেন | দেবযোনিসম্তব! ছেলেন সর্ধাপেক্ষা কপবতী 
ছিলেন। ভিনস. দেবীর প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালিত হুইল | 

অনস্তর তাঁহারা ট্রযে উপস্থিত ছইলে মেনিলস্ প্রভৃতি জানী- 
গণকে অমভিব্যাহাঁয়ে ট্রধ অবরোধ করেন। ছ্বাদশ বদর নগরী 
অবকন্ধ থাঁকাঁর পর গ্রীশ বাঁসিগণ নগরী প্রবেশ করে, এবং ভীষণ 

যুদ্ধ হয। সেহ যুদ্ধে টব ভন্ধীভুভ হইযা যাঘ | উভয পক্ষের অর্থি- 
কাঁংশ বীর নির্দ/ল হয | ছেলেনের সৌন্দর্যাই এই সর্বনাশের মূল। 

গালিলিও--ইতালির প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত। ইনি ১৫৬৪ 

রঃ অন্দে পাঁইসা নগরীতে জক্ম গ্রহণ করেন | প্রাঁচী্গতম তাপমাঁন 
যন্ত্র, দুরবীক্ষণ, খটিকা ঘস্ত্রের দোলক প্রভৃতি আবিষ্কার করিযা গালি- 
লিও বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পৃথিবী খুরিতেছে, দু্য্যের 
গন্ডি নাই, এই সত্য ভিনিই ইযোরোপে গ্রথম উদ্ভাবন করেন। এই 
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ধর্ম প্রহিভূতি কথার জন্য কাঁরাকদ্ধ হইবার সময, রোমে মৃত্তিকাঁষ পদা- 
খাত করিযা বলিষাছেন “এখনও পৃথিবী খুরিত্তেছে।” কারামৌচনান্তে 
অতিধিক্ মাঁননিক পরিশ্রমে অন্ধ হুইঘ। ১৬৪২ খ্রীঃ অন্দে মাঁনবলীলা 

সংবরণ করেন। 
আবক্রাইট-_সব্রিচার্ড আরক্রাইট প্রথমতঃ ক্ষৌরকারের কার্ধ্য 

করিতেন | নান! স্থান পরিভ্রমণ করি হঙ্সাদি নির্দাণ করিতে তীহার 

বাঁদন! জম্মিল। পরিশেষে একজন যন্্প নির্মীতাঁর মহিত পরামর্শ করিষা 

ুতাঁকল প্রস্তুত আ'রস্ত করেন। ছুই তিন বাঁর অক্লতকার্ধ্য হইযা' পরে 
তীঁঙ্ার মনোরথ অংসিদ্ধী হুয। বর্তমান দুতাকল হার আবিষ্কৃত 
যন্ত্রের উন্নতি মাত্র। ভিনি ১৭৮৬ খঃ অন্দে ইংলগ্ডের রাঁজার নিকট 
“সর্” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৯২ খঃ আান্ডে দেস্ ত্যাগ করেন | 

» হৌমাব--ত্রীশ দেশের অর্ধ প্রধান কবি। ইলিযাদ নামক 
মহাকাব্য ইহার রচিত। জাত স্াঁনের মধ্যে ইস্থীর জঙ্ সম্বন্ধে বিবাদ 
আঁছে, কোন স্থানে জন্ম তাহা নির্ণঘ হয না| ইনি' কাব্য রচন1 করিযা 

গান করিতেন, তদ্দারা জীবিকা নির্বাহ হইত। ইনি তন্ধ ছিলেন। 

শপ €ট পাপ 

নৈশ-ন্থিলর্গ ! 

ভন্ক্যান্ ম্যাকৃবেথ্--ডনক্যাঁন দ্বটলণের রাজা ছিলেন 
একদা তাঁহার প্রান সেনাপতি ম্যাক্বেথূীহাঁকে আমোদ প্রমোদ 
করা ব্যপদেশে আপন বাঁটীতে নিমন্ত্রণ করিযাঁছিল | ম্যাকৃবেথের 
চুরাশ! যে রাজাকে হুত করিধা ন্বষৎ লিংহাঁসনে আরোহণ করে| তাঁহার 
নিষ্ঠুরা স্ত্রী্ই নৃশংস ব্যাপারে উৎসাহ দাঁয়িনী ও লাহাষাকারিণী 

ছিল। ভন্কাঁন্ নিত্্রিত ছিলেন। নিশীথ সমধে সাহার শযন গৃহে 

প্রবেশপুর্ববক ম্যাক্বেথ্ তাহার হুদযে তীস্ক ছুরিকা বিদ্ধ করিযা তাহাকে 
হত করে| ম্যাক্বেথের ছুক্াঁশ! সফল হুয় নাই। ভাহার এবং তাঁছাঁর 



১২৬ পরিশি। 

স্ত্রীর পদ্দিণাম শোঁচনীয়। জগদ্িখ্যাত ইংলগ্ীষ কৰি সেক্ষপিয়রু এই 
বিষয়টি অবলম্বন পূর্বক তীছার এক খাঁনি উৎকট নাটক রচন! করিষা- 
ছেন। . 

সেকস) লৃক্িনী-_ভাগারী রোদ সাই টাুনিহসের 
কুলাঙ্গার পুত্র সেক্ষস্ তাছার খুল্পতাঁত ভ্রাতা মুক্রিসিফসের অনুপ- 
স্থিতি সময়ে, সাহার পত্ী রূপবতী লুক্রিসীর প্রতি নিতাস্ড অত্যাচর 
করে। তিনি পতিপরাষণ! ও পরম গুণবতী ছিলেন। নেই শোঁচ- 

নীষ বিভগ্জ ঘটনার রজনী প্রভাত হুইলে লুক্রিসী আপন স্থাদী ও 

ব্শুরকে আলয়ে আনাইয়া আপন অপর্মান প্রকাশ করেন। তিনি 
প্রতিছ্থিংস! লইতে এতিশ্রুত করাই! বক্ষস্থলে ছুরিকা! প্রদান পুর্ব্বক 
আত্মহত্যা করেন। এই শোঁচনীষ ঘটনাঁষ রোমের সমস্ত লোক এক 

পক্ষ হইলে, সেক্ষীস্ ও টার্কুষিনিষস্. পলায়ন করে, রোমে সাধুরণ-, 
তন্ত্র শাসন প্রণালী দ্ছাপিভ হয়| 

নিরো-নিরো করদিয়স্ সি রোমরাজ্যের লঞ্টম জঙ্জাট। 
ইনি ৩৭ জ্ীস্টান্দে জন্ষ গ্রহণ করেন | এপ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, সণিত- 
জ্থভাঁব নরাঁধম কখনও কোন রাজ্যের মিংহাসিন কলঙ্কিত কর! ইতিহাসে 
দূফ হয না| ইনি যখন অপ্রাপ্ত বযস্ তখন হঁহাঁর মাতা রাজকার্ধ্য 

নির্বাহ করিতেন | পরিশেষে মাতীর হস্ত হইতে রাঁজ্যভার গ্রহণ লাঁল- 
সায় তাহাকে হত করেন। ইনি আমোদের জন্য গ্রাঁমদর্ধী, এবং নর 

ছত্যা করিতেন | ৬৮ শ্ীঃ অন্দে পাপদেহ ত্যাগ পূর্বক পৃথিবীর ভার 
মোঁচন করেন। 

চিতোর নগরী । 

সেকেন্দর সাহ--মছান আঁলেকজেন্দার | গ্রীশ দেশন্ছ মাসি 
ডনের রাজ। ফিলিপের পুস্ত। তিনি খ্ঃ পৃঃ ৩৪৫ অকে জঙ্গা গ্রহণ 
করেন । এই ভুবনববিখ্যান্ি মন্থাবীর সমগ্র গ্রীশ, এবং পাঁরস-দাআজ্য 
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অধ্িকীর করিয। ভীরতবর্ষ আক্রমণ করেন | পুক নামক প্রসিষ্ত্ রাজার 

সহিত ভীষণ অংখ্রাম হয | এই যুদ্ধে জয়লাভ করিযা তিনি অতিশষ 

আহ্লাদিতভ হন, এবং পুককে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করেন । স্বদেশে 

প্রতাগমন সমযে বাঁবিলন্ নগরীতে খরররোগে খৃঃ পুঃ ভিতরে 

কালগ্রাসে পতিত হন | 

সিস দ্ীস- সিথস্বা রামিপেস্ প্রাচীন দিশর রাজ্যের সর্বা- 
পেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা। ইনি পালস্তিন, সিথিযা, থেস্ ইঘিওপিযা এবং 

তগ্মিকটবর্তাঁ রাজা সকল অধিকার করেন | ইনি যুদ্ধে যে সমস্ত বন্দী 

গ্রহণ করেন, ভাহাদিগদ্বার। শত শত পযঃশ্প্রণালী খনন বরাহিয়! 

মিশর দেশ চিত্র বিচিত্র করিযাঁছিলেন, তহ্পুর্কে দেশ ভাদৃশ উর্বারা 
ছিল না । ইনি আরবদেশে আঁপন আঁধিপত্য বিস্তার করিয়। ভাঁরত- 

' বর্ষের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত যুদ্ধা-জাহাঁজ পাঠাইযাঁছিলেন। শত শত 
কীর্তিস্তত্তে তীঁহার কীর্তি খোদিত*ও লিখিত আছে। খঃ পুঃ ১৪** 

অন্দে তিনি বর্তমান ছিলেন । 
সেমিবামিস __রাঁজী সেিরামিস্ আসিরিঘা সাঁয়াজোর প্রথম 

অত্রাট নাইনসের সহধর্দিগী ছিলেন ইহার ন্টাষ বুদ্ধি এবং রণকৌশল- 
সম্পন্না ললন! প্রাচীন কাঁলেও অধিক ছিলেন না। ইনি বাঁবিলন্ 

নগরী শত শত অষ্টালিকা দ্বারা একপ লুশোঁভিত করেন যে, এ নগরী 
ইহা'রই নির্দিত বলিষা অভিছ্িত ছইভ| হঁছার উপদেশ গ্রহণ পূর্বক 
নাইনস্ অনেক যুদ্ধে জলাঁভ করেন| ইনি মিশর, ইথিওপিযা অধি- 

কার পূর্বক ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিযা' বসেন। খবঃ পৃঃ ১২, 
অবে ইনি প্রীহ্ভূতভা হন। 

সিজর-কেইযস্ জুলিষস্ সিজর্ খঃ পৃঃ ১০* অন্দে ইতাঁলীদেশে 
জন্ম এছণ করেন| তীহার ন্যাঁষ গণিতবিদ পঙ্ডিত এবং রণরুশল 
সেনাপতি তৎকালে আঁর ছিল না। ইনি গল্রাজ্য জয় করণার্থ 

প্রেরিত হইয! ময় বৎসরে সমস্ত ইউরোপ এবং ইংলণ্ড জয করেন। 



১২৮ পরিশিষ্ট । 

অনন্তর রোঁখাভিমুখে অগ্রসর হুইলে রাজ্যের প্রধান লোঁক সকলে 

ভীছার বিপক্ষ হইযাঁ উঠে। তাহার গভিরোধে অনমর্থ হইযা সকলে 

পঁলাঘন করে ' তিনি তাহাদিগকে অনুসরণ পুর্বক হত করেন | ক্রমে 

আক্রিকার উত্তর ভাঁগ এবং পশ্চিম আঁসিয! সীহ্থার অধিকারিভুত্ত। হয । 
সাহার দোর্দগু প্রতাঁপে এবং কঠিন শাসনে সমস্ত রাজ্য নত রহে। 

অনন্তর ঝ্টাহার আশ্রিত এবং তীহার অন্ন প্রতিপালিত ক্রর্টস্ 

প্রসৃতি কতকগুলিন লোক তাহাকে বিনাপরাধে হুত করে| খঃ পুঃ 

৪৩ অন্দে। . 
হানিবল্ ।__কার্থেজ্ রাজোর প্রসিদ্ধ সেনাপতি খুঃ পৃঃ ২৪৭ 

তাব্দে জম্বগ্রহুণ করেন। যখন তাঁহার বযঃক্রম ৯ বুসর, তখন তাঁহার 

পিতা ছামিল্কাঁব্ ভীহাকে দেবমন্দিরে লইযা গিয়। রোমের সহিত চির- 
শত্রতা করিতে প্রতিশ্রুত করান | হাঁনিবল্ অপ্প বযলে স্পেইনদেশে * 
রাঁজ কর্মচারী নিয়ুজ্ল হন | ক্রমে প্রায় সমগ্র দেশ অধিকার করাতে 

রোমীযগণ সন্ধির নিষম ভঙ্গ করা হইল বল্লিয! আপত্তি করিতে থাঁকে | 
“তবে আঁমি ইতালী অধিকার করিব' এই বলিষ! ছুরতিক্রম্য আপ্পগিরি 

অতিক্রম পূর্বক ইতালী আক্রমণ করিষা বসেন | ক্রমে চারিটী প্রাসদ্ধ 

যুদ্ধে জয লাভ করি বোঁম বাঁজ্যে ভীতি উৎপাঁদন কবেন। শেষ 
যুদ্ধ “কেনি” নামক স্থানে থোমের অত্যন্ত ক্ষতি হয| তখন বোমে 

এবেশ কবিলে কি হইত বলা যাঁধ না। কিন্তু হানিবলের স্বদেশীযগণ 
সাহার যশোগীত শ্রবণে ঈর্ধা পরতন্ক্র হই! সাঁছাঁধ্য প্রেরণে বিরত 

রহিল। অনন্তর বোমীযগণ আত্রিকাষ গমন পূর্ধক কার্থেজ আক্রমণ 
করিষ| বসিলে হানিবল প্রত্যাগমনে বাঁধ্য হইলেন | প্রত্যাঁগত 'হইয1 

“জামার” যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওযাঁতে কার্থেজের বল এক "বারে ক্ষষ 
হইল। হাঁনিৰল অক্ুতজ্ঞ স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক পলাধন করিলেন । 
পরিশেষে নানারূপ ছুঃখ ছুর্দশার পর বিষ পান করিয়! পৃথিবীর নিকট 

বিদীয লইলেন। খ: পূ ৮ অন্দে! 
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নেপোলিয়ন্-_বোঁন।পার্টি/প্রথম নেপোলিষন, ক্রান্সের অন্র/ট | 
তিনি কর্িক! দ্বীপের অন্তর্গত এজেসি৪ নগরীতে ১৭৬৯ খৃঃ অন্দে জন্ম 

গ্রহণ করেন। তীছার অবস্থা সাঁমান্য ছিল, কিন্ত বাল্যকাল হইতেই 

উীছার তীক্ষ বুদ্ধি, অপরিসীম সাঁছম ও অধ্যবসাঁষের পরিচয় দিযাছ্ি- 
হল্ন। পাঁচ বহুমর সৈনিক বিদ্যালযে মধাষন পূর্ব্বক বিলক্ষণ প্রতি- 
গতি লাভ করেন | সৈন্য বিভাঁগে প্রবেশ করিযা টৌলনের অবরোধ 
সমযে আপনার মর কৌশল প্রথম গ্রকাঁশ করেন | ইংরেজদিগকে 

দূরীভূত করিধ! দুর্গ অধিকার,করিলে, তিনি মেনাপতির পদে উন্নত 

হইলেন। ভাগ্য প্রসন্ন হইল, ভ্রেমে অনেকগুলি যুদ্ধে জয লাত করিষ! 

ক্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। পরিশেষে তিনি ক্রান্সের সআট হুই- 
লেন। (১৮০৪ খুঃ অব্দে)| অফ্টারলিজেব প্রসিদ্ধ যুদ্ধে এক দিলে 

ইংলণ, কশিয! ও অস্ট্ধার মিলিতবল চূর্ণ করিলেন। ১৮৬ খৃঃ অন্দে 

জিনার মুদ্ধে প্রুশিযাঁরাঁজ্য পদমর্জধিত করিলেন । কশিষা তক্রনখ 

পূর্বক সত্রটকে অদ্ধি করিতে বাঁধ্য করাতে সমস্ত ইউরোপ কম্পিভ 
হুইয1 উঠিল। মিশর অধিক্কত হইল, ভারতবর্ষে টিপু সুলতাঁনকে 
“অত্যাচারী ইংরেজের? হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন বলিধ! আশ্বীন পু 
গত্র লিখিলেন। স্বযং কপ্পতৰ ছইয! আঁত্বীধ ম্বজনকে হুইহস্তে র1জ্য- 

বিভাগ করিষ। দিতে লাগিলেন । 

১৮১২ খঃ অন্দে কুক্ষণে পাঁচ লক্ষ সৈনা লইফা কশিমাষ প্রবেশ 

করিলেন। তিনি মক্কো! নগরীতে উপস্থিত হইলে কশসত্ট সমস্ত গৃহ 
ও পাস্থা ক্ষেত্র ভ্বাল/ইধ! দিষা পশাঁন করাতে, শীতে, তুষ!রে এ৭ং 

অন।হাঁরে অধিকাংশ শিক্ষিত সৈন্য বিনাঁশ পাইল। 

প্রহাগত' হইব মাত্র কশিযা) প্রুসিষা অদ্য, সুই।ডন্ এবং 

জর্মণি যুগপৎ জ্রাম্সের দিকদ্ধে আত্্র ধারণ কাঁরল। নেপোলিযন্ 
সত্বর সৈন্য সংগ্রহ করিয| জুজেন, বোঁজেন। এবং ডেস্ডেন নগরীতে 

ভাহাদিনকে পরাস্ত এবং জর্ণিকে লিচ্ছাঁষ করিষ। ফেলিলেন। 
১৭ 



১৩০ পরিশি্। 

অনন্তর রাজ্য শান্তিহীন দেখিথ| দেশস্থ মকলে অদন্তুট হইয। ইঠিলে 
অআ্ীট নেপোলিষন্ লিংহামন পরিত্যাগ পুর্ব স্বেচ্ছাক্রমে এল্ব| 

দ্বাগে গমন করিলেন (১৮১৪ খৃঃ অন্দে)| বহুমবেক কাল বোর্ধণ 
পরিবারের রাজগণ রাজত্ব করিলে গর, পুনর।য ভিনি ক্রান্ষে সম।গত 

হইব মাত্র সকল সৈন্য উহার সছিভ মিলিত হুইল। নেপোঁলিযন্ লিগ্- 
শীতে গ্রশিযাঁর সআ।ট্কে পরাস্ত করিলেন। পরিশেষে চূর্াগার্জমে 
১৮১৫ শ্রীঃ অন্দের ১৫ই জুন ওষটিব্যুর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সেনানী 
গুষেলিংটন্ এবং গ্রুশিযার সেনাপতি, বরচারের নিকট পরাস্ত হইয। 

রজনীতে গল।যনের এযাস পান। হর বাঁসন। ছিল যে, আসে 

রিকাষ গমন করেন। কিন্তু দেশের লোৌকগু বিপক্ষ, পলাইতে পারি- 

লেন না| এক জন ইংরেজ জাহাজের কাণানের হস্তে আত্ম সমর্পণ 

করেন। সে বিশ্বীসঘাতকভ! পূর্বক উহাকে গবর্ণমেন্টের হস্তে ঘুম 

করিলে, গবণূমেন্ট উহাকে সেন্টবুছলেন! ছীপে নির্বামিত করেন। 

১১২১ ধ্ঃ অন্দে একটি বিদ্ষোটকে তাহার মৃত্া হয 
নেপে|লিয়মেরন্যাঘ মহা বীর, আধুনিক পৃথিণীতে আঁর ডম্ম গ্রহণ 

করে নাই, তিনি যেমন খীর, গণিতব্দি, তেমনই রাজনীতি বিশারদ্ 
ছিলেন | তাছাঁর প্রবর্তিত যুদ্ধ প্রণালী সংগ্রাম শাজ্ের এবং আইন 

সকল সত্য পৃথিবীর ব্যবগার শাস্ত্রের ভিত্তি স্ববগ | 

ওয়েলিংটন্--আর্থাব্ ওধেস্লি, পরিশেষে ডি্টক্ অব ওষে- 

লিংটন্, ১৭৬১ খঃ অন্দে জনা গ্রহণ করেন | যখন ইহার আ।তা মাক 
হুম অৰ্ ওযেলেস্লি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অভিষিক্ত 

ছিশেন, তখন ইনি মেনাঁপতির পদে ব্রতী হুইমা টিপু ছুলতান এষং 

মহারাহ্ীগণের সহিভ যুদ্ধ বরেন, এবং ভ্ীরক্রপত্রন, আদাই এুভূতি 

শ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে জলাভ করিয| বিলক্ষণ যশস্থী হন। ইংলণ্ডে প্রত্যা গত 
হহয1 ওষাটাবৃনুর যুদ্ধে নেপৌ'লিষনকে পরাস্ত করেন | পরিশেষে দীর্ঘ 
জীবন গবম সুখে অতিবাঁঘন বরিলে ১৮৫২ খঃ অন্দে হাব মৃত্যু হয * 



শব গুবন্ধ। ১৩১ 

গুযেলিংটন, মেপোলিষন্ প্রভৃতি মছছাবীরের ন্যা দক্ষ ছিলেৰ 

ন। মতা, কিন্তু তীঁছাঁর মত সৌভাগাশালী মেনাপতি আর জন্ব গ্রহণ 
করিযাঁছে কি ন! সন্দেছ। 

মারল্বরো--জন্ চার্ট ছিল্ পরিশেষে ডিউক শ্াব্ যারল্বরে', 
১৬৫, খঃ অন্দে ইলগ্ডের অন্তর্গত ডিভন্ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। 

ইনি ভাল লেখা পড়! জাঁনিভেন না। বালাকালে ডিউক আব ইফর্কের 

ভূৃত্যের কার্ধ্ে নিযুক্ত হইয1 তাঁহার চারি বর পর শরীর রক্ষকের 

কার্ধ্য প্রাণ্ত হন| মোরোঁক্কোর অন্তর্গত তাগ্রিধার অবন্ধোধে ইনি 

এথমতঃ সমর-নৈপুণা এ্রদর্শর্ন করেন | ক্রমে দেনাঁপতির পদে উন্নত 

হুইয| মেড্টিউ, অবরোগে, মন্ম।উথেব বিদ্রোহ নিবারণে, জ্রান্স ও 
ল্গেইনের সহিত সংগ্রামে বিলগ্ষণ যশম্বী হন। ১৭*ও খুঃ তাকে 

»ব্রেন্হেমেব, ১৭০৬ খুঃ অন্দে রেদিলিমের, এবং ১৭৯ খুঃ অন্দে মল্- 

প্রলেকোঁষেটের যুদ্ধে জয লাভ করিষ! তণুকালে অদ্বিভীষ সেনাঁগতি 
বনবপ গণ্য হন 1 পরিণামে ডিউক'অনেক দিন বিদেশে 'অভিবাছন 

করিতে বাঁধ্য হইযছিলেন। প্যদেশে গ্রত্যাগত ছইযা উন্মাদ অবস্থা 
১৭২২ খৃঃ অন্দে লোকান্তর গমন করেন। 

ওষামিহটন্1-জঞ্দ ওযসিংটন আমেরিকার অন্তর্গত 

ভর্জ্িনিষ] প্রদেশে ১৭৩২ খ আব্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁছ!র পিতার 

প্রচুর ভুসম্পত্তি ছিন। কিন্তু জর্ঞেের একাদিশবর্ষ বষঃক্রন মমযে তাহার 

গরলোক হুগুয(তে ভিনি জ্র্ঘকে ভাল লেখা পড়া শিখাইয়। যাইতে 

গায়েন নাই। জর্ অ।পন চেফ্টাষ শিক্ষা লাঁভ করেন এবহ গ্রণিত- 

শাস্ত্রে শবশেষ বুছ্পন্ন হুন। উনবিংশবর্ষ বসের জম সৈনিক 

বিভাগে প্রথম করিষ। ক্রমে বিখ্যাত হইযা উঠেন। ১৭৫৩ খুঃ অব্ডে 

তিনি ফরামী মৈন্য পর|জষ করেন। অনন্তর ইংলও আমরিক।র 

মধো ঘষণ মমরানন প্রজ্ুলিত হইফ। উঠিলে ১৭৭৫ খৃং অন্দে ওষ।মিং- 
উন ধান গেন!পতির পদ শ্রাপ্ত হছন| এই অদষ হইতে আংমেবিক! ও 



১৩২ পরিশি। 

ওযাসিংটনের ইতিছাঁল এক এবং অভেদ | হুডি, ক্লিন্টন, বা্ষেন্, 

কর্ণওযালিদ, প্রভৃতি প্রমিত মেনাপতিগণ অনেকবার ছার মিকট 
পরাভূত হন| আমেরিকা ক্ব!ধীনভাঁর পতাঁক1 উচ্ভীন করে | সৈন্য- 

গণের শিক্ষাদান হইতে আর্ত করিষা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত 
সমস্ত কার্য তঁছার দ্বার! সংসাধিভ হয ভিনি অনেকবার কঙ্গেস 

সভ।র সভাপতি হন | তার নামানুসারে রাজধ|নীর নাম ওযান্লিহ" 
উন রছে। ' তিনি অবনর সমযে আপন পৈতৃক সম্পত্তিতে কষিকার্যা 
করাইতেন্।। এবপ উন্নত অবস্থাঁষ তীহাঁর ন্যাষ অত, নিঃস্বার্থ, 

স্বদেশ হিউতষী, উদার চরিত্র, ক্ষমাশীল ন্যন্তি ভূমগুলে অভি অপ্পই 
জন্ম গ্রহণ করিয়।ছে | ১৭৯৯ খুঃ অন্দে ওয|সিংটন্ আপন পৈতৃক 
সম্পাত্ত ভাধন্ পর্বতে মানবলীল। সংবরণ করেন | 

রিষেন্জী-_শেষ এ”(* এ।তনিধি শাসনকর্তা । রোম রাজের, 

অধঃগভন হুইলে ১৩১০ খঃ অন্দে তিনি গ্রাহূর্ভত হুন। কুশীনগণ 
সাধারণের প্রতি এপ অজভ্ঞাচার'আরম্ত করেন যে, রিষেন্জী আঁর 

সহ -গিভে না পাধিয। জনসাধ(রণের পঁ্ষ অবলম্বন করেন | তাহার 

অনলবার্ধ বক্ততাঁষ সকলে উত্তেজিত হইয!| ভীষণ সংগ্রামে কুলীন- 
গণকে পরাজিত করে| পুমরায় রোমে সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী 

গ্রতিষ্িত হয, এবং রিযেন্জী জনসাধারণের প্রতিনিধি শাসনকর্তা 

নিযুক্ত ছন। কিছুদিন গত হইলে যখন প্রযোজনীয করা'দি সংগ্রছের 
আবশ্যক হইল, সকলে অসন্ভুষট ছইযা উঠিল, সেই সুযোগে কুলীনগণ 

রিষেন্জীকে পরীস্ত'এবং তাঁছাকে ঁছার আপন গৃছে ভম্মীভুত করি- 

লেন, (১৩৫২ খৃঃ অব্দে)। তিনি অতিশষ দেশবৎসল, সুশিক্ষিত এবং 

মহাবাগী ছিলেন | এ 

হারূনলরসিদ ( খলিফা )_-সমস্ত আরব, পারস্য প্রভৃতি 
মুদলমান রাজ্যের পরাত্রাস্ত অআ্ট | কথিত আছে, তিনি এরূপ 

বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, ভৎকালে জ্ঞানী ও বিদ্ব/ন বলিলে নাত্র 



নব প্রবন্ধ । ১৩৩ 

উাছাকেই বুবাইত | নুশাঁনন জন্য ভিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন! অনেক 

আরবী ও পাঁরদী কাব্যে এবং আরব্য উপন্যাসে ভীঁহাঁর উল্লেখ পাঁওযা 

যাঁষ | উীছার পুজ্র সুলভান মামুদ ভারভবর্ষ পর্ধ্স্ত আক্রমণ করেন ) 

মাবাথন্-_-এখেম্স. নগরী হইতে ২* মাইল দুরে একটি ক্ষ 
পল্লী। এই স্থানে খঃ পৃঃ ৪৯* অন্দে পাঁরস্য-সআ্রাটের প্রেরিড সৈন্য- 

ঈপহক শরীক দেনাপতি মিল্ভাইদেল, বিলক্ষণ রণকৌশল গ্রদর্শন পুর্বাক 
গরাস্ত করেন | 

লিওনিদাস্-_থার্দ পলি দেখ। 

৩ ও 9 তার 

সমাণ্ড। 










